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RESUMO

O direito ao esquecimento é o direito que uma pessoa possui de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em determinado 
momento de sua vida, seja exposto ao público em geral, causando-lhe sofrimento ou transtornos. No Brasil, o direito ao esquecimento possui 
assento constitucional e legal, considerando que é uma consequência do direito à vida privada (privacidade), intimidade e honra, assegurados 
pela CF/88 (art. 5º, X) e pelo CC/02 (art. 21). Alguns autores também afirmam que o direito ao esquecimento é uma decorrência da dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). Objetivo: O objetivo do trabalho é verificar que o direito ao esquecimento envolve um conflito aparente 
entre a liberdade de expressão/informação e atributos individuais da pessoa humana, como a intimidade, privacidade e honra. A título de 
exemplo, Fraçois Ost menciona interessante decisão, de 1983, do Tribunal de última instância de Paris (Mme. Filipachi Cogedipresse), no qual esse 
direito restou assegurado nos seguintes termos: “(...) 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 ilegítima se não 
for 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.” (ob. Cit. P. 161). O direito ao esquecimento voltou a ser tema de inegável importância e atualidade em razão da 
internet. Isso porque a rede mundial de computadores praticamente eterniza as notícias e informações. Com poucos cliques é possível ler 
reportagens sobre fatos ocorridos há muitos anos, inclusive com fotos e vídeos. Enfim, é quase impossível ser esquecido com uma ferramenta tão 
poderosa disponibilizando facilmente um conteúdo praticamente infinito. No Brasil, o direito ao esquecimento voltou a ser palco de intensos 
debates em razão da aprovação de um enunciado nesse sentido VI Jornada de Direito Civil, além de o STJ ter julgado dois casos envolvendo esse 
direito há pouco tempo. É o caso, por exemplo, da apresentadora Xuxa que, no passado fez um determinado filme do qual se arrepende e que ela 
não mais deseja que seja exibido ou rememorado por lhe causar prejuízos profissionais e transtornos pessoais. Nesse sentido, podemos imaginar 
o exemplo de uma pessoa que era famosa, mas que, em determinado momento de sua vida, decide voltar a ser um anônimo e não mais ser 
incomodado com reportagens, entrevistas ou qualquer outra forma de exposição pública. Em certa medida, isso aconteceu na década de 90 com 
a ex-atriz Lídia Brondi e, mais recentemente, com Ana Paula Arósio que, mesmo tendo carreiras de muito sucesso na televisão, optaram por voltar 
ao anonimato. Essa é, portanto, uma das expressões do direito ao esquecimento, que deve ser juridicamente assegurado, desta forma, poderão 
requerer ao Poder Judiciário medidas que impeçam essa violação ao seu direito. Vale ressalta que, o principal ponto de conflito quanto à 
aceitação do direito ao esquecimento reside justamente em como conciliar esse direito com a liberdade de expressão e de imprensa e com o 
direito à informação. Em março de 2013, na VI Jornada de Direito Civil do CJF/STJ, foi aprovado um enunciado defendendo a existência do direito 
ao esquecimento como uma expressão da dignidade da pessoa humana. In verbis: Enunciado 531: A tutela da dignidade da pessoa humana na 
sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. O STJ também acolhe a tese do direito ao esquecimento, in fine: SIM. A 4ª Turma do 
STJ, em dois julgados recentes, afirmou que o sistema jurídico brasileiro protege o direito ao esquecimento (REsp 1.335.153-RJ e REsp 1.334.097-
RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgados em 28/5/2013). Deve-se

Ciências Jurídicas

Direito
X Seminário de Pesquisa da Estácio


