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 RESUMO 

 

PAULA, P. O. Direito ao esquecimento no STF e no STJ: análise da utilização da técnica 
da ponderação e do princípio da proporcionalidade. Rio de Janeiro. 2020. 174 f. 
Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Estácio 
de Sá, 2020.  
 

O esquecimento é uma condição natural humana, sendo esta a regra, e o ato de esquecer 
a exceção. O ato de recordar o passado é benéfico para a formação da memória individual 
e coletiva. O avanço tecnológico acarretou modificações no armazenamento das 
informações e, somado ao fenômeno da internet, provocou sensíveis alterações nas 
relações sociais humanas. O ambiente virtual elimina os padrões temporais e geográficos, 
além de possibilitar que qualquer pessoa tenha acesso às informações armazenadas na 
web, acarretando novos desafios para a proteção da intimidade e privacidade. É neste 
cenário de reestruturação dos limites entre o público e o privado que surge o direito ao 
esquecimento, e as controvérsias em torno da sua aplicação, haja vista que o seu 
reconhecimento suscita uma relação de tensão entre diversos direitos fundamentais. O 
conflito entre direitos fundamentais é solucionado mediante o manejo da técnica da 
ponderação e critérios de proporcionalidade, indicada pela doutrina para realização do 
sopesamento dos valores constitucionais envolvidos. Neste sentido, o presente trabalho 
acolheu como hipótese a utilização pelo STF e STJ da técnica apontada para resolução 
do conflito entre direitos fundamentais decorrente da aplicação do direito ao 
esquecimento, tendo como objetivos apurar a relação entre tempo, direito, memória e 
esquecimento, examinar a construção do conceito do objeto de estudo e o seu dinamismo, 
verificar mediante realização de pesquisa empírica se as Cortes citadas utilizam 
regularmente a técnica da ponderação e o princípio da proporcionalidade na solução dos 
conflitos que possuem como pano de fundo o direito ao esquecimento e, por fim, verificar 
quais são os critérios sugeridos pela doutrina nacional a serem levados em consideração 
no conflito indicado. 
 
Palavras-chave: direito ao esquecimento; direitos fundamentais; ponderação e 

proporcionalidade. 

 
 
  



 
 

ABSTRACT 

 

PAULA, P. O. Right to be forgotten in the STF and STJ: analysis of the use of the 
weighting technique and the principle of proportionality. Rio de Janeiro. 2020. 174 f. 
Master thesis. Post-graduate Program in Law, Universidade Estácio de Sá, 2020. 
 

Forgetting is a natural human condition, this being the rule, and forgetting the exception. 
The act of remembering the past is beneficial for the formation of individual and 
collective memory. Technological advances have led to changes in the storage of 
information and, added to the internet phenomenon, have provoked significant changes 
in human social relations. The virtual environment eliminates temporal and geographic 
patterns, in addition to allowing anyone to access information stored on the web, leading 
to new challenges for the protection of intimacy and privacy. It is in this scenario of 
restructuring the limits between the public and the private that the right to be forgotten 
arises, and the controversies surrounding its application, given that its recognition raises 
a tension relationship between several fundamental rights. The conflict between 
fundamental rights is resolved by using the technique of weighting and proportionality 
criteria, indicated by the doctrine to carry out the weighing of the constitutional values 
involved. In this sense, the present work accepted as a hypothesis the use by the STF and 
STJ of the technique aimed at resolving the conflict between fundamental rights resulting 
from the application of the right to be forgotten, aiming to investigate the relationship 
between time, right, memory and forgetfulness, examine the construction of the concept 
of the object of study and its dynamism, verify by conducting empirical research whether 
the aforementioned Courts regularly use the technique of weighting and the principle of 
proportionality in resolving conflicts that have the right to forget as a background and, 
therefore, Finally, verify what are the criteria suggested by the national doctrine to be 
taken into account in the indicated conflict. 
 

Keywords: right to be forgotten; fundamental rights; weighting and proportionality. 
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INTRODUÇÃO 
 

O ato de esquecer acompanha a humanidade em toda a sua trajetória. O 

esquecimento de fatos ocorridos ao longo da incrível jornada humana pode se dar em 

decorrência dos próprios limites naturais do tempo ou em razão da condição fisiológica 

do ser humano, dos efeitos depreciativos que a velhice apronta no cérebro e do 

acometimento de doenças degenerativas que provocam falha de memória, de curto ou 

longo prazo. 

Certo é que o esquecimento é uma condição natural humana, sendo esta a regra, 

e, em contrapartida, o ato de lembrar é a exceção. Logo, recordar o passado por meio das 

lembranças adormecidas na memória é um ato nostálgico, que, por si, só possui diversas 

limitações quantitativas e qualitativas. A memória humana é formada pela união das 

experiências individuais vividas e pelas experimentações vivenciadas por toda a 

coletividade, tanto é que é corrente observar o relato pessoal de um fato ocorrido no 

passado tendo como marco temporal de referência algum episódio social de grande 

relevância, como, por exemplo, a morte de um personagem nacional, a ocorrência de uma 

tragédia natural ou evento de grande impacto para a sociedade. 

Assim, observa-se que o ato de rememorar o passado também é benéfico para a 

construção da memória individual e coletiva, através da acumulação de informações para 

as gerações futuras, influenciando de forma positiva na formação do patrimônio cultural 

e, por conseguinte, na definição da identidade de um povo.  

O avanço tecnológico somado ao alcance incalculável da internet acarretou 

profundas modificações no armazenamento e acesso de informações. Atualmente, com o 

uso das mídias digitais, este acesso é amplo e, na maioria das vezes irrestrito, resultando 

em marcantes transformações nas relações interpessoais e reconfiguração dos limites dos 

espaços públicos e privados. 

A reestruturação do que é público e privado, bem como as novas formas de 

interação social entre os indivíduos, trouxeram novos desafios para proteção do direito à 

privacidade e intimidade em uma sociedade marcada pelo alto volume de conteúdo 

informacional e fragilidade das relações humanas. Por este motivo, os termos sociedade 

da hiperinformação (SARLET; FERREIRA NETO, 2019, p. 19) ou sociedade líquida 

(BAUMAN, 2001, p. 114) são utilizados para denominar a sociedade contemporânea, na 
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qual as informações de natureza pessoal circulam abertamente ao público, seja porque 

foram compartilhadas pelo próprio indivíduo ou foram disponibilizadas por terceiros, 

criando diversos conflitos jurídicos envolvendo a proteção da esfera íntima do ser 

humano. 

É neste cenário de intensa comunicação e ausência de um controle rígido no 

armazenamento, manejo e acesso a conteúdo de natureza pessoal disponível no ambiente 

virtual e nas mídias digitais que floresce o sentimento de vulnerabilidade da privacidade 

e intimidade humana. Além de descortinar o espaço íntimo e privado tornando-o acessível 

ao público, a internet também quebrou as barreiras de tempo e espaço, fazendo com que 

fatos ocorridos no passado venham à tona no presente, ainda que contra a vontade do 

titular, de modo muito fácil.  

Assim, o anseio em proteger a esfera íntima e o desejo de assegurar que fatos 

passados permaneçam esquecidos geram um grande conflito social, que acaba por 

desaguar na esfera do Poder Judiciário, no qual o pleito de resguardo da privacidade e 

intimidade de fatos pretéritos recebe o nome de direito ao esquecimento, onde o principal 

objetivo é impedir que um fato ocorrido no passado, ainda que verídico, seja exposto à 

coletividade e cause sofrimento, constrangimento, prejuízos ou transtornos ao atual 

momento de vida ou ao futuro do indivíduo. 

Neste sentido, a aplicação do direito ao esquecimento suscita uma relação de 

tensão entre diversos direitos fundamentais, em especial o direito à informação, haja vista 

que a supressão de dados ou o bloqueio de acesso à informação implica restrição ao direito 

de informar e ser informado, e, por consequência, produz reflexos na liberdade de 

expressão e garantia do direito à memória coletiva, prerrogativas essenciais para o 

exercício da democracia de todos os cidadãos. 

Desta forma, observa-se que o direito ao esquecimento desencadeia o seguinte 

problema: colisão entre direitos fundamentais. O conflito fomenta solução à luz do 

manejo da técnica de ponderação e critérios de proporcionalidade ensinada pela doutrina, 

tarefa extremamente penosa e difícil, haja vista a relevância e magnitude dos direitos 

constitucionais envolvidos.  

Diante do problema apresentado, este trabalho teve como escopo a realização de 

uma pesquisa empírica no âmbito do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 

Justiça, com o fito de verificar a utilização da técnica de ponderação e proporcionalidade 

nos litígios sobre direito ao esquecimento.  
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Assim, o objeto deste trabalho é estudar o direito ao esquecimento e o uso da 

técnica de ponderação e critérios de proporcionalidade pelas Cortes Superiores para 

resolver o conflito entre direitos fundamentais decorrentes de sua aplicação de forma 

equilibrada e razoável.  

Os objetivos da pesquisa são: apurar a relação entre tempo, direito e memória e 

como estes se relacionam com o direito ao esquecimento; examinar a construção do 

conceito de direito ao esquecimento e o quanto este é variável, ocasionando sua constante 

evolução e dinamismo; verificar se o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 

Justiça utilizam com regularidade a técnica da ponderação e proporcionalidade indicada 

pela doutrina para solucionar o conflito entre direitos fundamentais decorrente do pleito 

de reconhecimento do direito ao esquecimento; quais os critérios levados em 

consideração pelos julgadores na análise do caso concreto e apurar quais são os critérios 

sugeridos pela doutrina nacional para serem apreciados na colisão entre direitos 

fundamentais abrangendo o direito ao esquecimento.  

A hipótese do presente trabalho é se o Supremo Tribunal Federal e o Superior 

Tribunal de Justiça utilizam a técnica da ponderação e do princípio da proporcionalidade 

apontada pela doutrina nacional para resolução do conflito entre direitos fundamentais 

suscitado pela aplicação do direito ao esquecimento. 

O primeiro capítulo trata da relação existente entre memória, tempo e direito, 

abordando a conexão efetiva entre memória coletiva e individual, esta última como objeto 

do direito ao esquecimento. A espiral envolvendo memória, cultura e conhecimento serve 

de motor para o desenvolvimento do capítulo, uma vez que o respeito ao direito à 

memória permite o acúmulo de conhecimento ao longo do tempo. Com isso, observa-se 

que a memória possibilita a construção da cultura e identidade de um povo, além de 

desempenhar um papel educativo e conciliador, pois é por meio das lembranças do 

passado e do transcurso do tempo que se evitam os erros no futuro e se promove a 

reconciliação nacional entre todos os grupos sociais, principalmente nos Estados que 

passaram por períodos de crise em suas instituições democráticas. A manifestação do 

direito à memória no Brasil também foi abordada no primeiro capítulo, por meio da 

atividade legislativa do Estado, com o fito de apaziguar os conflitos sociais decorrentes 

do período de crise vivido no país, no período de 01 de abril de 1964 até 15 de março de 

1985, inclusive com indicação das leis mais expressivas promulgadas e seus possíveis 

efeitos. 
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O reconhecimento que o tempo provoca efeitos jurídicos foi examinado neste 

primeiro capítulo. Alguns conceitos foram examinados, como, por exemplo, segurança 

jurídica, prescrição e decadência e a necessidade que o homem possui de medir o tempo 

e como o enquadramento de tempo coordena as atividades sociais e marcantes da 

coletividade, ainda que a percepção do tempo seja individual. Essa percepção de tempo 

foi examinada à luz da internet, uma vez que, no ambiente virtual, as limitações de tempo 

deixam de existir, fazendo com que o passado permaneça presente e como este fenômeno 

incide na construção das relações sociais e provoca influências no direito ao 

esquecimento. 

O segundo capítulo examinou a construção do conceito do direito ao 

esquecimento na visão de diversos autores, oportunidade em que foi realizada uma 

comparação entre os conceitos com ênfase nas semelhanças e principais distinções. A 

determinação do termo e a origem histórica do instituto também foram objeto de pesquisa 

neste capítulo, oportunidade em que foram citados alguns casos internacionais que 

contribuíram para as primeiras discussões jurídicas sobre a proteção da privacidade 

humana e, por consequência, motivaram o surgimento da ideia de ser deixado em paz e 

do direito que o ser humano possui de recomeçar, transformar e reescrever sua história, e 

de moldar a sua personalidade no meio social.  Conjuntamente, foi feita uma pesquisa 

tendo como base a legislação brasileira em vigor e os projetos de lei existentes sobre o 

tema do trabalho, com o objetivo de verificar se o direito ao esquecimento está previsto 

no ordenamento jurídico nacional, seja de forma expressa, seja de forma implícita. 

Tendo em vista que o reconhecimento do direito ao esquecimento implica conflito 

entre direitos fundamentais, breves considerações sobre o direito à informação e o direito 

à liberdade de expressão foram realizadas no segundo capítulo, abarcando a importância 

que o livre acesso à informação possui frente ao exercício da cidadania e promoção da 

democracia, e os efeitos que a aplicação do direito ao esquecimento provocam no 

exercício das liberdades comunicativas.   

O terceiro capítulo foi dedicado à pesquisa empírica realizada no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, inclusive com utilização de 

gráficos para melhor visualização do leitor sobre os resultados encontrados. A pesquisa 

concentrou-se em verificar se os Tribunais citados utilizavam a técnica da ponderação e 

do princípio da proporcionalidade para resolução dos conflitos judiciais envolvendo o 
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direito ao esquecimento e quais critérios eram utilizados pelos julgadores na resolução 

dos conflitos envolvendo o pleito do direito ao esquecimento, 

O quarto capítulo e último compreende as considerações críticas sobre os achados 

empíricos detectados nos resultados obtidos na pesquisa empírica realizada e as 

inferências pessoais da autora. Os critérios sugeridos pela doutrina nacional para 

reconhecimento e aplicação do direito ao esquecimento foram tratados neste capítulo, 

haja vista que o litígio envolvendo o tema em estudo incita o exame do caso em concreto. 

Cabe informar que o presente trabalho foi desenvolvido para obtenção do título 

de Mestre em Direito no curso de Mestrado em Direito da Universidade Estácio de Sá, 

área de concentração em Direito Público e Evolução Social, tendo como fio condutor o 

Direito Constitucional, a Teoria da Constituição, a Teoria dos Direitos Fundamentais e a 

Filosofia do Direito, com uma abordagem interdisciplinar e conduzida a reflexão. A linha 

de pesquisa é Direitos Fundamentais e Novos Direitos, cujo escopo é reconfiguração dos 

conceitos de direitos fundamentais. 

Salienta-se que a pesquisa foi aceita para apresentação no evento de nível 

internacional organizado pela Law and Society Association para conferência anual de 

2020, cujo tema foi Rule and Resistance. O trabalho foi submetido sob o título de The 

Right to Forgetfulness and Protection of Intimacy in the era of the Hyperinformation 

Society, com tradução livre para o Português é “Direito ao Esquecimento e a Proteção da 

Intimidade na era da Sociedade da Hiperinformação”, para exposição no CRN-1. 

 Inicialmente, o evento seria na modalidade presencial na cidade de Denver, no 

estado do Colorado, nos Estados Unidos da América. Todavia, a situação de emergência 

provocada pela pandemia da COVID-19 e o isolamento social imposto como medida de 

contenção da propagação e contaminação do vírus obstaculizaram a apresentação deste 

trabalho.  

No que tange à descrição metodológica, cumpre noticiar que a pesquisa é em parte 

empírica quantitativa com emprego do método crítico dialético, cuja abordagem remete 

ao raciocínio de que o conflito gera transformação, partindo-se do pressuposto da lógica 

do conflito, em razão das permanentes mudanças sociais e jurídicas ocasionadas pelo 

objeto pesquisado, que com seu dinamismo, evoca contradições que produzem mudanças 

em diferentes áreas, incluindo o Direito. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 
  

O embasamento teórico da presente pesquisa assume como premissa que o 

conflito decorrente da colisão entre direitos fundamentais estruturados como princípios é 

resolvido com o manejo da técnica da ponderação e do princípio da proporcionalidade. 

Cumpre afirmar que a Teoria desenvolvida pelo jurista alemão Robert Alexy, apoiada na 

jurisprudência alemã, foi profusamente assimilada pela doutrina e Poder Judiciário 

brasileiro (CARDOSO, 2016, p. 59). 

Os direitos fundamentais são considerados inerentes à condição humana. São 

compreendidos como um sistema aberto de regras e princípios que conferem direitos 

subjetivos e direcionam a forma de atuação do Estado, com o escopo de proteger o ser 

humano em sua liberdade, necessidades e solidariedade. O valor de liberdade compreende 

os direitos e garantias individuais e as necessidades humanas constituem os direitos 

sociais, econômicos e culturais (NUNES JÚNIOR, 2009, p. 15). 

Verifica-se que os direitos fundamentais podem ser estruturados em regras ou em 

princípios. As regras são normas legais rígidas que apresentam deveres e obrigações 

definitivos, e devem ser aplicadas por subsunção. Já os princípios são flexíveis e 

constituem um valor, conduzindo a ação humana para realização de algo na maior medida 

que for possível, conforme as possibilidades fáticas e de direito existentes (CARDOSO, 

2016, p. 63).   

Neste sentido, Alexy entende que na hipótese de conflito entre regras, a técnica 

da subsunção deve ser utilizada, sendo possível também o uso de um dos critérios de 

resolução de antinomia jurídica, como por exemplo, a verificação do critério hierárquico, 

cronológico ou a realização de interpretação conforme o texto constitucional 

(CARDOSO, 2016, p. 66). Na ocasião de conflito entre princípios, Alexy defende o 

emprego da técnica de balanceamento ou sopesamento para apontar qual princípio deverá 

prevalecer no caso concreto (CARDOSO, 2016, p. 67).  

Assim, com base na Teoria defendida por Alexy, é possível afirmar que em caso 

de colisão entre princípios a solução deve ser buscada na ponderação, a partir da utilização 

do princípio da proporcionalidade, cuja estrutura é composta pelos seguintes 

subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, cujo 

objetivo é evitar uma eventual restrição desproporcional a direito fundamental envolvido 

no conflito apreciado pelo Poder Judiciário.    
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Cléve e Freire (2002, p. 37) afirmam que é a partir da utilização do princípio da 

proporcionalidade que é efetuado o sopesamento dos direitos fundamentais que estão em 

rota de colisão, para oferecimento de uma solução que possibilite coordenação entre os 

bens em conflito. Vê-se que para os autores citados, o princípio da proporcionalidade 

auxiliará o intérprete a atribuir peso e valor jurídico aos bens em jogo, conforme a 

problemática apresentada, para fins de balanceamento dos princípios em situação de 

tensão. 

Os autores indicados no parágrafo acima apontam que a ponderação propicia 

equilíbrio aos direitos fundamentais que estão em colisão. Com efeito, a interpretação 

conferida fará a restauração dos interesses em choque para imputar valor a norma de 

decisão, e é a técnica da ponderação que promoverá a ordenação entre os fatos e a norma, 

delimitando os critérios a serem empregados para obtenção de uma decisão em harmonia 

com a Constituição, de modo que prevaleça o princípio constitucional de maior valor, 

conforme o caso concreto (CLÉVE; FREIRE, 2002, p. 37). 

Sarmento também considera que diante de situação fática de conflito entre direitos 

fundamentais refletidos em princípios, será necessário aplicar a ponderação dos interesses 

em litígio, com o fito de alcançar a solução que imponha a menor restrição possível aos 

interesses envolvidos (SARMENTO, 2002, p. 102). 

A citação dos autores acima corrobora a premissa em que se baseia esta pesquisa, 

qual seja, a de que o conflito entre direitos fundamentais deverá ser solucionado com 

emprego da técnica da ponderação e dos critérios de proporcionalidade, com análise 

equilibrada do caso concreto e de suas diversas peculiaridades, a fim de evitar soluções 

radicais que resultem na absoluta efetivação de um dos interesses envolvidos e 

inviabilização dos demais, situação que deve ser rechaçada integralmente, haja vista que 

todos os direitos em litígio são amparados constitucionalmente. 

A relação de tensão entre direitos fundamentais decorrente do pleito do direito ao 

esquecimento é o motor propulsor deste trabalho. De um lado reclama-se o resguardo da 

vida privada e intimidade expostas ao público contra a vontade do titular, e de outro há o 

clamor da sociedade em ter o seu direito à informação plenamente assegurado, de modo 

que este seja exercido irrestritamente, sob pena de prejudicar possíveis práticas 

democráticas e de cidadania. 

O conflito não é fácil, e por esta razão este trabalho optou seguir o enunciado de 

que colisão entre direitos fundamentais devem ser solucionais com emprego da técnica 
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da ponderação e princípio da proporcionalidade, com exame meticuloso do caso concreto, 

de modo a evitar esvaziamento de outros direitos constitucionalmente assegurados. O 

trabalho não foi desenvolvido com o viés de apurar se o direito ao esquecimento deve ou 

não ser reconhecido, e sim com o fito de perquirir se a técnica reconhecida pela doutrina 

nacional está sendo empregada nos moldes descritos pelas Cortes pesquisadas. Também 

foram utilizados livros específicos sobre o assunto e artigos publicados em revistas 

jurídicas de conotação científica para embasar a pesquisa desenvolvida.  
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1 MEMÓRIA COLETIVA E INDIVIDUAL, ESQUECIMENTO E DIREITO:  

1.1 Conexões necessárias e sua importância para o homem 
 

A memória coletiva e a consciência histórica são elementos-chave para a 

formação da identidade de um povo por meio do tempo. A importância do registro 

coletivo para criação desta identidade foi exposta por Onofri (2018, p. 99) nas seguintes 

palavras: 
A memória está ligada não apenas ao passado, mas também, à identidade, 
projetando-se, portanto como persistência no futuro. Comungar de um mesmo 
passado implica o compartilhamento de memórias comuns e, com isso, 
viabiliza-se a construção ou o reforço de uma identidade comum.  

 

 O patrimônio cultural de um povo é formado pelos hábitos, usos, costumes e 

experiências que são passados de geração para geração. Cabe lembrar que a preservação 

do patrimônio cultural está intrinsecamente ligada à dignidade da pessoa humana, sendo 

função do Estado garantir ao seu povo qualidade de vida e, nesse aspecto, os direitos 

culturais tomam seu lugar de relevância. Vê-se que o patrimônio cultural, associado ao 

desenvolvimento humano, recebeu proteção constitucional, conforme o disposto nos 

artigos 215 a 216-A da Constituição Federal de 1988 (RANGEL; CORADINI, 2017). 

 A memória, de outro lado, é um elemento de representação do conhecimento, 

sendo utilizada também como meio de comunicação entre os grupos, os quais trocam 

informações visando às gerações futuras e a coesão coletiva (FARIAS; BIZELLO, 2016, 

p. 100). É manifestação de vivências, hábitos e costumes, fixada através de elementos 

visuais, sonoros e arquitetônicos, confirmando a necessidade de preservação do 

patrimônio cultural material para memória coletiva. Constata-se que a memória emerge 

de interações vividas, logo ela é dinâmica e sofre influências externas. Isto ocorre porque 

a memória é construída em um ambiente coletivo, porém usufrui da individualidade de 

cada indivíduo, das suas vivências e experiências de vida, que irão interferir nos 

sentimentos vividos com cada lembrança. Com isso, reconhece-se que a memória não 

pode ser utilizada para ditar o que é ou como foi que algo aconteceu, em razão das 

intervenções do meio exterior, sendo necessário uso de instrumentos de representação 

que mais se aproxime da realidade (FARIAS; BIZELLO, 2016). 

Não existiria memória sem sujeito, ou seja, o sujeito da memória é o próprio 

sujeito e o seu objeto são as experiências e vivências trocadas entre os sujeitos em seus 
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locais de convivência. É possível observar que as memórias individuais são influenciadas 

pelo campo externo, que, por conseguinte sofrerá a influência destas memórias 

individuais na construção de uma memória coletiva (PEREIRA; FLEXOR, 2010, p. 5). 

Com isso, é possível afirmar que o passado evocado a partir de recordações é um 

conhecimento compartilhado, o qual também se encontra em eterna construção, por meio 

de relações estabelecidas com o coletivo. Assim, constata-se a espiral envolvendo 

memória, cultura e conhecimento: a memória é um objeto do conhecimento e este é 

decorrente de uma construção coletiva, reflexo de uma determinada cultura, revelado em 

uma memória (FARIAS; BIZELLO, 2016, p. 101). 

 A memória é uma construção social, sendo conhecimento em ação, gerada pelo 

ser humano de acordo com suas experiências, sendo influenciada pelo tempo, pois este 

passa e os indivíduos vivem novas histórias, novos experimentos, pincelando novos 

elementos as lembranças (FARIAS, BIZELLO, 2016, p. 104).  

Reis (2019, p. 47) afirma que o direito à memória permite o acúmulo de 

conhecimento: 
O direito à memória tutela o direito de acessar, utilizar e até mesmo transmitir 
o patrimônio cultural bem como ter o conhecimento sobre os fatos ocorridos 
no passado da sociedade, por meio de um acesso orientado e gratuito ao 
patrimônio cultural. Além disso, com a efetivação do direito à memória é 
possível que os indivíduos aprendam com as experiências pretéritas e 
acumulem conhecimento.  

 

Além de auxiliar na difusão da cultura de uma nação, a memória também é 

necessária para evitar que erros cometidos no passado venham a ocorrer novamente em 

detrimento da sociedade; e é nesse ponto que a história exerce papel fundamental, pois 

conserva a verdade dos fatos históricos para servir de instrumento de aprendizado social 

e evitar que os mesmos desacertos venham a ser cometidos novamente. Reis (2019, p. 44) 

expõe sobre a importância do diálogo entre memória e história: 

 
A preservação dos fatos com relevante interesse social contribui a construir 
uma sociedade justa incapaz de cometer os mesmos erros do pretérito. 
Portanto, deve haver um diálogo entre a história e a memória para que se 
tenham uma compreensão sobre o passado. 
 

Frisa-se que memória coletiva e história não se confundem. Eis que a primeira 

pode ser livremente produzida e apresentar falhas e a segunda tem compromisso com a 

verdade, implicando divulgação dos fatos na forma fiel em que ocorreram, ficando sujeita 

ao juízo crítico, algo impensável para a memória (REIS, 2019, p. 46). A memória humana 
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sofre a influência das sensações vivenciadas pelo indivíduo, logo pode ocorrer a inserção 

de fatos ou até mesmo a sua supressão, diferente do registro histórico, cujo compromisso 

com a verdade não permite a modulação da realidade de acordo com impressões e 

interpretações pessoais.  

Apesar de não ter compromisso com a autenticidade, eis que pode incluir fatos 

que não aconteceram ou excluir fatos que ocorreram, a memória deve ser preservada. 

Com isso, pode se afirmar a existência de um direito à memória, cujo intuito é assegurar 

aos indivíduos o direito de relembrar fatos do passado com o escopo de preservar 

informações primordiais para a sociedade (REIS, 2019, p. 47). 

 Além disso, o direito à memória permite também que se esclareçam os motivos 

que levaram a ocorrência de fatos extremamente difíceis e tristes, como, por exemplo, 

Estados que vivenciaram regimes totalitários, com graves violações de direitos humanos. 

O acesso à memória coletiva possibilita entender as razões que provocaram eventos 

nefastos e, de posse destas informações, trabalhar com o fito de evitar que tais motivos 

surjam novamente e deem origem a eventos prejudiciais à sociedade, permitindo até 

mesmo eventual responsabilização criminal de pessoas que praticaram crimes e reparação 

das vítimas. 

No Brasil, uma clara manifestação de preservação do direito à memória do 

particular, é o episódio da ditadura militar, cuja disciplina está na Lei nº 12.528 de 18 de 

novembro de 2011 que criou no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, a 

Comissão Nacional da Verdade, com a finalidade de examinar e esclarecer as graves 

violações de direitos humanos praticadas no período fixado no artigo 8º do ADCT da 

Constituição Federal de 1988, conforme descrito no artigo 1º da referida lei ordinária. O 

período referido inicia-se em 1946 e se estende até 1988, e o trabalho da Comissão da 

Verdade é investigar violações de direitos humanos (SILVA, 2017, p. 2). 

O artigo 2º da Lei nº 12.528/2011 indica que a comissão será composta por sete 

membros, todos designados pelo Presidente da República. Os requisitos de atendimento 

para nomeação dos membros encontram-se dispostos no mencionado artigo legal. Ainda 

no Brasil, a Lei nº 6.683 de 28 de agosto de 1979, mais conhecida como Lei de Anistia, 

concede perdão a todos que cometeram crimes políticos ou com motivação política no 

período de 02 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, o que implica afirmar que 

aqueles que cometeram crimes políticos na vigência da ditadura não serão 

responsabilizados criminalmente por suas ações (SILVA, 2017, p. 2). 
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Além da edição da Lei nº 12.528/2011 e da Lei nº 6.683/79 com o objetivo de 

preservar a memória para fins de reparo das vítimas, responsabilização dos culpados e 

pacificação social no cenário nacional, também foi editada a Lei nº 9.140 de 04 de 

dezembro de 1995, que reconhece como mortas, para todos os efeitos legais, as pessoas 

que tenham participado de atividades políticas no período de 02 de setembro de 1961 a 

05 de outubro de 1988, e que em razão disto tenham sido detidas por agentes do Estado, 

permanecendo desaparecidas desde então (MELLO; MENDES, 2019, p. 3). 

A Lei nº 9.140/95 também possui o objetivo de conceder uma reparação as vítimas 

do período crítico vivido no Brasil. Ao reconhecer os desaparecidos como mortos, a 

referida lei assegura aos parentes das vítimas a possibilidade de receber uma indenização, 

ao mesmo tempo em que traz à tona a verdade de um capítulo histórico do Brasil 

(BRASIL, 1995). 

Já no cenário internacional, pode-se afirmar que a Convenção Americana de 

Direitos Humanos criou a Corte Interamericana de Direitos Humanos no ano de 1969, 

possuindo como uma de suas atribuições a análise de eventos de violação de direitos 

humanos dos Estados que integram a Convenção Americana (MELLO; MENDES, 2019, 

p. 5). Assim, permite-se afirmar que a comunidade internacional também colabora para o 

respeito ao direito à memória, por intermédio de suas ações internacionais de proteção 

dos direitos humanos, o que inclui a imputação de responsabilidades daqueles que 

cometeram tais violações. 

Com isso, observa-se que o direito à memória possui a função de assegurar o 

compromisso do Estado e de toda a sociedade civil em dar uma resposta digna, ou seja, 

revelar a verdade sobre os fatos ocorridos no passado e punir eventuais responsáveis, 

lançando luz nos pontos obscuros que necessitam de esclarecimentos, a fim de evitar que 

novas violações de direitos humanos venham a ocorrer, necessitando para tal assegurar o 

acesso amplo a documentos e demais informações porventura produzidos em períodos 

críticos (REIS, 2019, p. 43). Nota-se a importância da memória coletiva para o exercício 

dos direitos e liberdades civis, pois somente com amplo acesso à informação, a sociedade 

poderá fiscalizar a atuação de seus governantes. Para que este objetivo seja alcançado, é 

necessário que os registros históricos sejam preservados, entretanto é sabido que Estados 

totalitários lançam mão de manipulação de arquivos e registros para fins de controle da 

memória e do esquecimento (ONOFRI, 2018, p. 24). 
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As comissões da verdade, como existente aqui no Brasil para estudar os arquivos 

do período crítico vivenciado entre 1964 e 1984, são exemplos clássicos de esforços para 

restabelecimento da memória em pontos o Estado promoveu o esquecimento, seja através 

de apagamento de dados ou manuseio intencional de informações. Estas comissões têm o 

escopo de compreender o passado coletivo e individual e restabelecer o perdão com a 

confirmação da identidade (ONOFRI, 2018, p. 25). 

Cumpre lembrar que a memória coletiva não se confunde com a memória 

individual, sendo esta o objeto de tutela do direito ao esquecimento. Como é sabido, a 

memória humana se reescreve continuamente, apagando as lembranças dolorosas e 

inúteis e deixando fixas aquelas necessárias para o desenvolvimento do indivíduo. 

Embora a habilidade de lembrar todos os fatos com precisão seja algo considerado 

estupendo, a bem da verdade, o esquecimento é um processo natural e saudável, visto que 

se lembrar de tudo, inclusive de passagens de grande tormento, não é recomendável, pois 

pode prejudicar o processo de evolução da personalidade (SARLET; FERREIRA NETO, 

2019, p. 37). Logo, é possível afirmar que o esquecimento é uma necessidade humana, 

permanecendo na memória apenas aquilo que é importante. 

Costa e Miniuci (2017, p. 423) afirmam que a amnésia dissociativa, que é a perda 

da memória provocada por um trauma ou situação de intenso estresse, é um meio 

inconsciente de gerenciar a memória, de forma que lembranças dolorosas não sejam 

recordadas pelo indivíduo, aliviando o peso que tal memória provoca. Para os autores, o 

esquecimento seletivo da memória humana também contribui para melhor desempenho 

das atividades do cotidiano, uma vez que o cérebro humano utiliza meios para um melhor 

armazenamento e utilização dos mecanismos de evocação da memória, conforme 

exposição abaixo (COSTA; MINIUCI, 2017, p. 423): 

 

Revelam-se, portanto, duas funções do esquecimento: (i) operacionalizar a 
gestão econômica do armazenamento e processamento de informações em face 
da escassez e funcionamento eficiente de estruturas somáticas e (ii) gerir, 
mediante exclusões seletivas, a composição coerente e funcional do self, de 
modo a possibilitar sua unidade e funcionalidade.  
  

Entretanto, no mundo contemporâneo, cada vez mais vem crescendo a ideia de 

que todas as informações devem ser armazenadas, sejam relevantes ou não, fazendo surgir 

uma incongruência entre a capacidade de memória humana, sua seleção natural de 

informações e a capacidade infinita de armazenamento de dados pelos meios 
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tecnológicos, circunstância que expõem os indivíduos a um ambiente informacional e que 

não há preparo para enfrentar (REIS, 2019, p. 55). 

Observa-se atualmente o fenômeno de que tudo deve ser registrado, desde um 

passeio ou um momento em família até a refeição que está sendo saboreada. Branco 

(2017, p. 42) afirma que o ser humano é o único animal consciente de sua mortalidade e 

por este motivo o homem busca deixar registrado o seu legado, seja por meio da 

descendência genética ou da criação intelectual, de modo que continue a ser lembrado, a 

se fazer existir, mesmo após a sua morte. O autor explica que a produção intelectual é 

uma forma de postergar ou contornar a morte, porém não só aquela com o objetivo de 

lucro, como também produções simples, como, por exemplo, um diário secreto contendo 

relatos da vida cotidiana e intimidade, ou até mesmo fotos e pequenos textos lançados na 

internet, tendo todas as produções a função de transmitir a ideia de perenidade. 

Onofri (2018, p. 26) também afirma que os pitagóricos, aqueles que pertenciam a 

Escola Pitagórica, sociedade secreta fundada por Pitágoras que se dedicava ao estudo dos 

números, consideravam que os esforços de memória e combate ao esquecimento 

conduziriam a purificação da alma e a superação da morte.   

Contudo, apesar dos registros de informações transmitirem a ideia romântica de 

superação da morte, não se pode esquecer que a sociedade atual vive o culto ao 

exibicionismo, no qual a intimidade e vida privada avançam sobre o campo do espaço 

público, e as redes sociais funcionam como um grande arquivo, um grande diário, no qual 

as informações são lançadas por diferentes motivos, desde os mais relevantes até os mais 

fúteis (BRANCO, 2017, p. 54). 

Cabe considerar que as memórias são desordenadas, por isso que a organização 

dos registros de memória é feita, na maioria das vezes, obedecendo a uma narrativa, 

estabelecendo uma conexão com os acontecimentos-chave em uma ordenação 

cronológica. Os registros de memória promovem uma construção de si mesmo, 

possibilitando o indivíduo o estabelecimento de relações sociais e a definição de seu lugar 

na sociedade (BRANCO, 2017, p. 37). Os diários são um exemplo de registro pessoal, 

assim como fotografias, meios utilizados para produzir um arquivo da própria vida, que 

pode ser consultado e as emoções revividas sempre que desejar, pois conforme já dito 

anteriormente, memória também é impressão de sentimentos. 
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A ideia de perenidade também está presente aqui, pois arquivar os acontecimentos 

da própria vida é escrever um livro da própria vida, que será capaz de atravessar o tempo 

e sobreviver à morte de seu autor. 

Antigamente os registros da vida íntima eram feitos por intermédio de meios 

fotográficos, produção de diários e vídeos. Era possível manter certo controle sobre quem 

tinha acesso a imagens, fotos e demais arquivos. Entretanto, com o advento dos meios 

digitais, esse controle de acesso deixou de existir, e as redes sociais impulsionaram a 

exibição da vida privada. 

Os diários escritos de outrora deram origem aos blogs na internet. O álbum de 

fotos foi substituído pelas diversas redes sociais, nas quais todos podem comentar e 

participar da construção do arquivo de memórias de um indivíduo. Aquilo que antes era 

restrito à intimidade de uma pessoa, agora é de acesso ilimitado e o seu conteúdo é 

redigido com vistas ao público. 
 
Ao contrário dos diários e dos álbuns fotográficos impressos, que têm conteúdo 
íntimo e acesso privado, as autobiografias publicadas (em qualquer mídia) 
estão destinadas a terceiros, inclusive estranhos, ainda que seu conteúdo seja 
íntimo. Ou seja, o que distingue os registros que permanecem em âmbito 
privado daqueles publicados não é seu conteúdo, mas sua destinação 
(BRANCO, 2017, p. 38). 
 

O uso das mídias digitais e o avanço da esfera privada no ambiente público 

trouxeram muitos benefícios, mas também acarretaram efeitos colaterais e impactos no 

uso da informação nas relações sociais e seus reflexos. Percebe-se que as mídias digitais 

tornam a memória permanente e confundem a real essência do ato de lembrar, em razão 

da relação de tempo. O objeto da memória, seja ela digital ou não, não é o futuro, pois 

somente é possível lembrar daquilo que foi vivido e o futuro ainda não ocorreu. Também 

não é o presente, uma vez que aquilo que se vive no agora somente pode possibilitar uma 

percepção sensorial. O objeto da memória é o passado, aquilo que já foi vivenciado 

(SARLET; FERREIRA NETO, 2019, p. 36) 

Com isso, é possível afirmar que a memória é o resgate mental de uma sensação 

vivida no passado, reproduzindo no presente aquilo que foi sentido preteritamente. 

A dualidade que o tempo presente põe é reflexo direto da quebra das barreiras do 

espaço e tempo. Se a tensão entre memória e esquecimento não pode mais ser resolvida 

pelos limites que a condição humana impunha no passado à memória, como esse mesmo 

conflito é visto, e resolvido pelo direito? 
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1.2 Tempo, memória e direito 

 

O transcurso do tempo é importante para manutenção das relações sociais, uma 

vez que serve como instrumento de pacificação de conflitos. Eis que esfria animosidades 

entre os indivíduos e permite recomeçar, na medida em que se encarrega de assentar o 

passado e abraçar a vivência de novas experiências, dando importância ao que é 

importante, conforme o dinamismo da vida. Permitir ou não que o passado prejudique o 

presente e o futuro do indivíduo e até que ponto um fato retrógrado deve ser suscitado é 

justamente aquilo que o direito ao esquecimento comporta em sua discussão. 

O efeito de pacificação acima indicado está indissociavelmente ligado a uma 

avaliação se determinado fato ainda possui relevância ou se é detentor de conteúdo 

informativo, assim como a memória servirá de bússola para avaliar o impacto causado no 

indivíduo em razão da exposição de um determinado evento. E é justamente nesse ponto 

que tempo e memória, percepções claramente humanas, devem ser levados em 

consideração na definição do que deve ser ou não coberto pelo manto do direito ao 

esquecimento (SARLET, FERREIRA NETO, 2019, p. 39). 

“Tempo é fator de grande angústia humana, pois tudo que conhecemos e existe no 

mundo corpóreo e palpável sofre a contingência e a limitação do tempo” (LEITE, 2010, 

p. 1). De acordo com o texto da autora, é possível afirmar que tudo passa, ou seja, todos 

os dias, o mundo conhecido sofre um processo de fenecimento, inclusive o ser humano, 

que sofre o processo diário de envelhecimento. A marcha da vida não para: uns morrem 

outros nascem. Logo o caminho da deterioração conduz também ao caminho do 

renascimento. Aqui já se vislumbra a atuação do direito, como, por exemplo, a busca pela 

proteção eficiente de crianças e idosos, indivíduos vulneráveis que necessitam da atuação 

estatal (e da sociedade) para salvaguarda de seus interesses. Em relação à proteção de 

crianças e adolescentes, a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, mais conhecida como ECA, é a legislação mais conhecida, 

mas há também outras normas legais específicas, inclusive consideradas recentes, tais 

como: a Lei nº 13.811 de 12 de março de 2019, que conferiu nova redação ao artigo 1.520 

do Código Civil de 2002 e proibiu o casamento de menores de 16 anos, extinguindo as 

excepcionalidades antes existentes; a Lei nº 13.812 de 16 de março de 2019, que instituiu 

a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e alterou o artigo 83 da Lei nº 

8.069/90, determinando que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá 
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viajar desacompanhado dos pais ou de algum responsável, salvo com autorização judicial. 

Antes da edição da referida lei, a idade permitida para viajar desacompanhado era de 12 

anos de idade. 

No campo de proteção à pessoa idosa, a Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003, 

conhecida como Estatuto do Idoso, confere proteção às pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos. 

Ressalta-se que o pouco tempo vivido de uma pessoa, no caso a criança e o 

adolescente, assim como o excesso de anos de vida, como os idosos, influenciam nas 

relações sociais construídas diariamente, pois enquanto para alguns falta maturidade para 

enfrentar os obstáculos diários e estabelecer conexões, para outros, pode acontecer de o 

raciocínio lógico já não ser tão rápido e seguro como em outra época, assim como a saúde 

física, restando claro que o elemento temporal – anos de vida – faz diferença no exercício 

de direitos e deveres, sendo necessária a intervenção do direito, por meio das leis, para 

conferir e assegurar um efetivo acolhimento destas pessoas. 

Os fenômenos jurídicos esbarram na trincheira temporal e, como consequência, 

podem acarretar a extinção de direitos, sendo a morte a causa de extinção mais conhecida. 

O ordenamento jurídico também previu outras causas, sendo elas: rescisão, abandono, 

distrato, resolução, prescrição, decadência, preclusão e perda do objeto (LEITE, 2010, p. 

2). 

O direito sempre reconheceu o fator tempo como elemento de produção de efeitos 

tanto para sujeitos de direito como para objeto do direito, seja para consolidar uma 

situação fática, seja para extinguir direitos e relações. O princípio da segurança jurídica, 

valor basilar do Estado de Direito, manifesto também no artigo 5º, inciso XXXVI da 

Constituição Federal de 1988, assegura a todos que a lei não prejudicará o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, estando intimamente relacionado com 

os direitos e garantias fundamentais. Tal princípio garante a todos a estabilidade dos atos 

pretéritos já consolidados, desde que legítimos, e, em regra não serão afetados pela 

atividade funcional dos legisladores. 

A segurança jurídica traduz o valor de justiça de uma sociedade e está relacionada 

a outros princípios, tais como: irretroatividade da lei, ampla defesa e contraditório, devido 

a processo legal, vedação de criação de Tribunais de Exceção, coisa julgada, dentre 

outros, conforme previsto no texto constitucional. 
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Resta claro que a segurança jurídica traduz a ideia de preservação do estado das 

coisas e das relações sociais, de modo que o passado não seja utilizado para prejudicar ou 

afrontar direitos. A segurança jurídica também se relaciona com a prescrição e 

decadência, institutos positivados no Código Civil de 2002, os quais, de forma resumida, 

ensinam que o exercício de um direito não pode ficar pendente por tempo indeterminado. 

Aliás, cabe salientar que a prescrição mostra-se essencial para assegurar a estabilidade e 

a solidificação de direitos, visto que, com o surgimento da transgressão, nasce o marco 

inicial da pretensão, ou seja, inicia-se a contagem do prazo de exercício para postular em 

juízo o que for de direito. Porém, como é sabido, o prazo para demanda cabível não é 

eterno, estando disciplinado na legislação, logo, a inércia do titular é levada em 

consideração para assentamento das coisas (LEITE, 2010, p. 2).  Todos esses institutos 

jurídicos relacionam-se com o direito no tempo, restando aclarado que o ordenamento 

jurídico pátrio abraça a ideia de que o tempo influencia na defesa dos interesses e que, 

acima de tudo, aquilo já passível da ação do tempo não terá força para produzir efeitos no 

presente.  

O direito é capaz de assenhorar-se de mecanismos destinados a desligar o passado 

e ligar o futuro. Boanova, Sippert e Lopes (2017, p.7), quanto a essa capacidade do direito, 

afirmam que “haverá assim uma necessidade de regulação jurídica do tempo social, aí 

que surgem as figuras do perdão e da promessa”. Perdão, já foi visto, que é a capacidade 

de ultrapassar o passado e seguir o futuro sem ressentimentos, e a promessa é a aptidão 

de comprometer-se no futuro. Assim, verifica-se que passado e futuro são harmonizados 

pelo perdão e pela promessa, que necessitam de outros ingredientes para elaboração de 

uma instituição jurídica do tempo social. Para tanto, insere-se a memória e o 

requestionamento. (BOANOVA; SIPPERT; LOPES, 2017, p. 7). 

Neste sentido, é possível declarar a existência dos seguintes tempos: ligar e 

desligar o passado e ligar e desligar o futuro, sendo estes correspondentes a memória, 

perdão, promessa e requestionamento. A importância do perdão já foi exposta, devendo 

ser ressaltado que o esquecimento decorre do perdão, superando o passado e abrindo uma 

porta para o futuro, colaborando para a instituição do tempo social. A promessa é a 

pretensão de rompimento com esse passado e o requestionamento a libertação de 

comportamentos anteriores, ou seja, representa a incerteza do futuro, que é muito benéfica 

para a sociedade para a construção de uma nova ordem social, por meio do 

compartilhamento de valores comuns (BOANOVA; SIPPERT; LOPES, 2017, p. 8). 
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Para melhor entendimento desta exposição, convém tecer breves comentários 

sobre o que é tempo social. Tempo é algo subjetivo, decorrente da percepção do sujeito 

que o concebe. Ainda que uma experiência seja vivida de forma coletiva, a noção de 

tempo será subjetiva e individual. O tempo social é aquele que determina o ritmo da vida 

social, refletido nos anos, meses, semanas, dias, datas comemorativas e estações do ano 

(MACHADO, 2012, p. 3). 

Os comportamentos simbólicos – como vestir roupas especiais, fazer refeições 
determinadas, organizar celebrações ou comportar-se de forma diferente -, 
contribuem para atribuir sentido às unidades de tempo, criando intervalos 
específicos e estruturas que organizam o cotidiano. Acrescentam-se ainda as 
celebrações religiosas, as passagens para a vida adulta e velhice, a rotina 
(horários para acordar, trabalhar, comer, dormir), a definição de períodos mais 
adequados para as atividades humanas (descanso, lazer, negócios), os marcos 
históricos – como guerras, revoluções -, os feriados religiosos e os tabus – dias 
ou horários impróprios para certas atividades. Muitas atividades são definidas 
em observação aos ciclos da natureza, para se obter mais fertilidade (épocas de 
plantar e colher), para cuidar da saúde, da beleza etc. Com isso, as porções do 
tempo – hora, dia, semana, mês, ano, décadas ou ciclos solares – são revestidas 
de significado (MACHADO, 2012, p. 3). 

 

Percebe-se que o ato de medir o tempo influencia no ritmo e no desempenho das 

atividades coletivas, logo, a experiência do tempo na vida social está intimamente 

conectada ao contínuo desenvolvimento de medição do tempo. Cada sociedade terá seu 

enquadramento de tempo, que coordenará as principais atividades sociais, como, por 

exemplo, para os índios Guaranis, o tempo se traduz em ciclos: nascer e morrer, plantar 

e colher, dentre outros, já para uma sociedade tradicional está associado a eventos da 

natureza e a fatos marcantes da coletividade. Porém, ainda sim, deve-se lembrar de que a 

percepção de tempo é individual. (MACHADO, 2012, p. 4). 

 1.3 Internet e memória 
 

A internet hoje funciona como uma memória coletiva de caráter global e com 

acesso rápido e imediato. Entretanto, ao fazer uma comparação entre memória humana e 

memória digital, a diferença maior reside na representação da linha espacial temporal que 

é desenhada nestas memórias. Na memória humana, o passado e o futuro estão localizados 

nos extremos e se apresentam como dois infinitos matemáticos enquanto o presente se 

revela como um ponto, o exato momento vivenciado. Já a memória na internet, o passado 

e o presente possuem a mesma essência, pois o passado também está disponível todo o 
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tempo e, por isso, se assemelha ao presente, ocorrendo o fenômeno de ter um passado 

presente (CANAVILHAS, 2004, p. 4).  

Constata-se que a internet comprime o tempo, referente ao espaço existente entre 

o tempo de ocorrência do fato e o tempo quando é feita a pesquisa nos sites de busca. 

Outra distinção entre memória humana e memória da web é o lapso temporal de duração 

do evento rememorado e sua relevância. A memória humana retém dados concernentes 

ao momento e consequências do fato ocorrido, como, por exemplo, um acidente sofrido 

ou uma catástrofe natural vivenciada. O cérebro humano não irá reter informações exatas 

sobre o tempo de duração do evento ou sua riqueza de detalhes, ao contrário da memória 

digital, que, em caso de busca na web sobre um determinado evento, irá relatar cada 

momento acontecido e de forma contínua (CANAVILHAS, 2004, p. 4).  

A internet também aproxima as pessoas, ainda que estas estejam a quilômetros de 

distância uma da outra, tornando a ideia de distância uma questão meramente subjetiva e 

o conceito de lugar algo secundário. O importante é o acesso e a confiabilidade da 

informação (LEVACOV, 1997, p. 11). 

Ademais, a internet permite a interação ativa dos indivíduos com o conteúdo 

disponível, a partir dos comentários nas postagens, reprodução do conteúdo em outros 

canais de comunicação e introdução de novas informações, condutas que influenciam a 

construção da memória coletiva (CASADEI, 2009, p. 5). 

Salienta-se que a memória necessita do respaldo alheio, pois não é possível 

recordar sozinho. Isso se explica porque os seres humanos baseiam suas memórias de 

acordo com as convenções sociais, que recebem o nome de quadros sociais de memória. 

A memória individual é formada a partir de elementos da memória coletiva dos diversos 

grupos que a pessoa possa pertencer, ou ainda que não pertença, tenha recebido alguma 

influência (CASADEI, 2009, p. 5). 

A memória é instrumento de coesão entre os grupos sociais, trazendo a ideia de 

pertencimento. Na internet, o estabelecimento destes grupos sociais não se dá conforme 

o espaço físico e, sim, com a similaridade de ideias, auxiliada pela facilidade de 

comunicação e interação. É cada vez mais comum observar pessoas extremamente 

diferentes em hábitos, costumes e modo de vida compartilhando a mesma opinião sobre 

determinado assunto no mundo virtual. 

Essa possibilidade de união e compartilhamento de informações acarreta 

benefícios, sendo o principal deles a possibilidade de convívio entre pessoas de diferentes 
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grupos sociais, algo que, no mundo físico, se torna um pouco mais difícil. Porém, assim 

como há vantagens, as desvantagens também surgem, sendo a questão referente ao tempo 

que dura e não se limita mais ao seu momento de nascimento ou fenecimento um ponto a 

ser considerado, principalmente se o conteúdo for relacionado um fato da intimidade ou 

privacidade de um indivíduo, que não mais corresponda a sua realidade de vida. 

Casadei (2009, p. 16) afirma que “os fatos do passado (ou lugares de memória) 

ganham um estatuto presentificado na medida em que se tornam contemporâneos de quem 

os observa”, indicando que, na internet, a maioria do conteúdo exposto não conta o que 

havia no passado, não apresentando a narrativa total de como aquele fato foi construído, 

transmitindo implicitamente a ideia de que aquele passado é presente. 

Essa relação de tensão fica cada vez mais intensa em razão do uso das mídias 

digitais, principalmente a internet, por conta do imenso número de dados e informações 

que são inseridos na rede a todo instante, em muitos casos pelo próprio indivíduo. A frase 

“a internet não perdoa” é verdadeira e nunca se fez tão sentida por todos. As informações 

depositadas na rede não sofrem a ação do tempo, se fazendo presentes e conservando seu 

caráter imediato de modo interregno, estando ao alcance de todos e para uso de todos.  

O uso da internet é tão intenso na vida das pessoas que vale dizer que seus efeitos 

também são sentidos nas relações de consumo, visto que as grandes empresas utilizam os 

dados lançados na rede (transações comerciais e bancárias feitas pela internet) para 

elaborar métodos e técnicas de obtenção das preferências do consumidor, reunindo 

excesso de informações em prol do mercado, prática que faz refletir e surgir discussões 

sobre a real existência de liberdade de escolha e, se por este motivo, cabe também a 

proteção do direito de privacidade e intimidade nas relações consumeristas ante a 

vulnerabilidade do homem no ambiente e-commerce (FREITAS; CAMPOS, 2019, p. 10). 

A imprensa escrita contribuiu relevantemente para o aumento do acervo da 

memória coletiva, deixando de ser matéria apenas de museus, monumentos, túmulos, 

prédios arquitetônicos e arquivos, pois, com a massificação dos impressos, o leitor passou 

a ter contato com um grande volume de informações, e, consequentemente, de conteúdo 

de memória (CASADEI, 2009, p. 10). Entretanto, quando a informação era transmitida 

através de jornais e revistas, a memória coletiva tinha maior tendência em esquecer o 

passado, pois jornais e revistas que não eram vendidos eram recolhidos e guardados em 

um depósito e ali permaneciam sofrendo a ação do tempo, até que alguém fosse vasculhar 

algo em busca de uma informação pretérita. Porém até mesmo a busca por uma 
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informação se mostrava dificultosa. Atualmente, com o uso das mídias digitais, a 

memória permanece viva, eis que está ao alcance de todos com um simples acesso à 

internet.  

Os motores de pesquisa, sendo o mais conhecido o Google, com sua velocidade 

de apresentar e correlacionar diversas matérias e conteúdos sobre o assunto buscado, 

contribuem para que a informação, que em alguns casos se deseja ocultar, venha a público 

novamente, impedindo que determinado fato possa cair no limbo do esquecimento e ali 

permanecer. 

Apesar da crítica feita no parágrafo acima, é importante salientar que os motores 

de busca organizam a imensa variedade e quantidade de informações disponíveis na rede, 

pois possibilitam a pesquisa por palavra ou por tema, oferecendo ao indivíduo que busca 

a informação, uma organização vertical e temática, facilitando o acesso de quem busca a 

informação (CANAVILHAS, 2004). 

Para que um conteúdo não seja mais acessado através dos motores de busca na 

internet, há necessidade de solicitar um pedido de desindexação, que pode ser feito 

mediante a propositura de ação judicial ou até mesmo pela via administrativa. O próprio 

Google, após a decisão do caso González julgado pelo Tribunal de Justiça da União 

Europeia, criou um formulário online, possibilitando aos indivíduos o requerimento de 

desindexação com amparo no direito ao esquecimento (FRAJHOF, 2019, p. 33). 

Para tanto, a empresa Google criou uma equipe consultiva, que possui a atribuição 

de analisar os requerimentos de desindexação, os quais deverão apresentar determinados 

critérios, relacionados ao direito ao esquecimento, para que seu pedido seja atendido. 

Contudo, há quem entenda que os critérios estabelecidos pela referida empresa são 

obscuros e que a falta de transparência compromete a conduta adotada, em razão do 

interesse público presente (FRAJHOF, 2019, p. 34). 

Pode-se afirmar que a internet obstaculiza o esquecimento, porque todos os dados 

lançados nas mídias permanecem guardados e prontos para serem acessados a qualquer 

momento, não sobrando espaço para o ato de esquecer. 

Todavia, há quem suscite a existência de obstáculos para o uso da internet como 

memória, sendo eles: longevidade do suporte, acesso, uso de ferramentas de pesquisa para 

informação não textual e usabilidade (CANAVILHAS, 2004, p. 4).  

É de conhecimento de todos que o papel pode resistir a décadas, se bem guardado 

e manuseado for. O site da Biblioteca Nacional apresenta um espaço dedicado a obras 
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raras que compõe o acervo, no qual se percebe a existência de um exemplar do primeiro 

jornal impresso do mundo, datado de 1601. Este comentário foi apenas para exemplificar 

a durabilidade do papel e a capacidade de manuseio anos depois de sua impressão. Os 

formatos digitais carecem desta longevidade, em razão do avanço tecnológico que, com 

o passar do tempo, transforma instrumentos digitais em material obsoleto, impondo ao 

usuário a necessidade de converter seu arquivo digital para novos formatos. Basta pensar 

no disquete, material arcaico que já foi utilizado para fins de arquivo de conteúdo digital, 

superado pelo advento de novas tecnologias, como, por exemplo, pen drives com 

memória de armazenamento de até 2TB e nuvem. 

Levacov (1997, p. 124), ao expor os benefícios da criação e manutenção das 

bibliotecas virtuais, também expôs a dificuldade sobre a eleição do suporte ideal para 

manutenção no futuro das coleções arquivadas, afirmando ainda que a decisão tomada 

implica na verba financeira destinada a criação destas bibliotecas, sendo outro obstáculo 

a ser superado. A autora argumenta que o acervo digital resolve o problema da 

preservação física do documento, porém não resolve eficazmente o problema da 

preservação da informação, justamente em razão da obsolescência das tecnologias de 

preservação e armazenamento. 

Outro obstáculo apontado refere-se ao acesso. Se o conteúdo tiver caráter pessoal, 

é adequado que este acesso seja rápido e confidencial, a fim de não expor os indivíduos 

envolvidos. Todavia, se o conteúdo for concernente a uma produção intelectual, é 

indicado que este acesso seja controlado por diversos motivos, dentre eles o plágio de 

obra intelectual (CANAVILHAS, 2004, p. 5). 

Já as ferramentas de pesquisa para informações não textuais, como, por exemplo, 

imagens e fotografias, dependem da indexação que foi realizada pelo usuário ou 

arquivista. Se a indexação não tiver sido realizada adequadamente, dificilmente o arquivo 

não textual buscado será encontrado (CANAVILHAS, 2004, p. 6). 

O último obstáculo apontado por Canavilhas (2004, p.7) em seu artigo é a 

usabilidade, ou seja, a facilidade de utilização da internet de forma completa e satisfatória, 

sem que ocorra alguma sequência de ação incorreta.  

Há também outro obstáculo à utilização da internet como memória: a preservação 

intelectual, ou seja, como assegurar que um documento não sofra alterações, pois as 

mídias digitais permitem a alteração sem vestígios, seja ela decorrente de um acidente ou 

de um ato intencional (LEVACOV, 1997, p. 125). Além da preocupação apontada pela 
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autora, deve ser lembrado também o risco de uma produção intelectual ser apropriada 

indevidamente por outro, pois a quantidade de material disponível na rede e sua fácil e 

rápida consulta eleva a possibilidade de plágio. No Brasil, a produção intelectual é regida 

e protegida pela Lei nº 9.610/98 e o plágio, ato de apropriar-se indevidamente da obra 

intelectual de outro e assumir a sua autoria perante terceiros, é crime e está tipificado no 

artigo 184 do Código Penal como violação de direito autoral.  
 
Sem um projeto de utilização, significa que ainda não sabemos a que veio a 
Internet, qual o seu verdadeiro fim. E, como não sabemos o seu fim, seria 
interessante empregá-la da melhor forma possível, procurando extrair o maior 
número de informações e de maneira ordenada e ética, pois não se trata de 
forma alguma de estar a favor ou contra, porém de tratar o problema essencial, 
que seria o reconhecimento da importância da tecnologia e de uma 
metodologia no ensino. Uma metodologia em que o professor seja realmente o 
apoio, no uso dessas tecnologias como recurso no processo ensino-
aprendizagem (BONETTE; VOSGERAU, 2010, p. 3) 
 

O trecho reproduzido acima reflete a importância da internet como instrumento 

de pesquisa e meio facilitador na realização de trabalhos escolares. Contudo, esta tarefa 

deve ser desempenhada sob a supervisão do condutor do processo de ensino, seja ele 

professor, orientador ou um grupo responsável pela condução do trabalho acadêmico. É 

comum encontrar na web sites que ofereçam trabalhos prontos para oferta de compra e 

venda, assim como também é de conhecimento que os professores, preocupados com essa 

prática, utilizam ferramentas digitais para pesquisar se a produção apresentada pelo 

discente é fruto de cópia não autorizada. 

Diante do cenário de apropriação indevida das informações contidas na internet, 

duas preocupações surgem: a necessidade de criar ou de explorar novas metodologias de 

ensino-aprendizagem e a abordagem das questões éticas envolvidas (BONETTE; 

VOSGERAU, 2010, p. 4). 

O uso da internet envolve quatro valores éticos que devem ser observados: (a) 

intimidade, diz respeito à confidencialidade da informação, de modo que seja 

compartilhada somente com quem tem direito a ela; (b) exatidão, valor que expressa a 

exigência de que o usuário mantenha inalterada a informação encontrada; (c) propriedade 

intelectual, os usuários devem respeitar os direitos autorais, sempre indicando a autoria 

do material consultado, sob pena de sofrer as consequências legais e (d) Acesso, o direito 

de acesso às informações disponíveis na web deve ser igual para todos (BONETTE; 

VOSGERAU, 2010, p. 4). 



40 
 

Em relação à necessidade de criar novas metodologias no processo de ensino-

aprendizagem se destaca o papel do professor, que deve empregar novas técnicas de 

ensino aliada a orientação de como empregar de forma positiva o material encontrado na 

internet, sempre tendo o cuidado de revelar a fonte, ainda que a informação seja utilizada 

de forma parcial. Ao professor também incumbe a missão de ensinar aos alunos como 

realizar as citações de autoria de seus trabalhos, a fim de evitar que a técnica de 

padronização de citação de autoria constitua obstáculo para tal (BONETTE, 

VOSGERAU, 2010, p. 5).  

Vê-se que a internet é ferramenta essencial na construção da memória coletiva, no 

entanto sua utilização merece um olhar crítico da sociedade, uma vez que não são apenas 

benefícios que advém de seu uso. Há, sim, pontos negativos que merecem atenção 

especial e que devem ser enfrentados para aprimorar cada vez mais o uso desta ferramenta 

tão presente na vida das pessoas. Em casos que o diálogo ou até mesmo a conciliação não 

seja possível, é cabível a atuação do Poder Judiciário para solucionar os conflitos 

existentes. 

1.4 A judicialização da tensão entre direito e memória: primeiras manifestações 
 

A ideia de uma oposição a uma memória permanente ou de um direito ao 

esquecimento ganhou impulso com a necessidade de proteger a esfera da vida privada e 

garantir a intimidade do indivíduo em tempos nos quais a exposição midiática e digital é 

cada vez mais presente e intensa no cotidiano das pessoas. Entretanto, cumpre afirmar 

que o instituto em evidência não é algo novo. A bem da verdade, as demandas judiciais 

envolvendo direito ao esquecimento são antigas, ainda que não tivessem a nomenclatura 

hoje conhecida. 

1.4.1 Precedentes anteriores à Internet 
 

A discussão envolvendo a extensão do direito à privacidade pode ser localizada 

em um texto do século XIX chamado “The right to privacy” do ano de 1890, de autoria 

de Samuel Warren e Louis Brandeis, no qual defendem a ideia de um direito de ser 

deixado só (right to be let alone), sendo possível observar que a preocupação em torno 

da proteção dos direitos de privacidade do ser humano é antiga, muito anterior ao 

surgimento das mídias digitais.  Os autores também citam o litígio judicial envolvendo os 
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filhos de Otto Von Bismark, político de prestígio que atuou na unificação da Alemanha e 

ex-chanceler do antigo Império Alemão, ocorrido em 1898, quando os descendentes 

impugnaram fotos tiradas sem autorização por ocasião dos atos fúnebres do estadista, 

inclusive fotografias do corpo exposto no caixão e que, posteriormente, foram divulgadas 

na imprensa. Ao citar o caso alemão, os autores narram que a decisão do Tribunal do 

Império determinou a eliminação das fotos e a cessação de sua divulgação, condenando 

os responsáveis pelo crime de injúria, oportunidade em que ocorreu um desdobramento 

referente ao direito à privacidade, posto que a legislação infraconstitucional passou a 

reconhecer o direito sobre a própria imagem (SARLET; FERREIRA NETO, 2019, p. 57). 

Os casos citados pelos autores ratificam que a busca pelo resguardo da privacidade nas 

relações sociais é algo que acompanha o direito há bastante tempo, desde o final do século 

XIX, época em que já eram suscitados os riscos de novas formas de desrespeito aos 

direitos de personalidade que poderiam surgir decorrente das invenções tecnológicas em 

razão da velocidade e alcance de propagação as informações, receio que se tornou real 

com o uso das mídias digitais. 

No texto “The right to privacy”, seus autores chamam a atenção para a ocorrência 

das transformações sociais, nas áreas política e econômica, bem como o surgimento de 

novas tecnologias, como, por exemplo, a fotografia, que impactam diretamente na vida 

privada das pessoas, inclusive com possibilidade de violação dos direitos decorrentes da 

privacidade (WARREN; BRANDEIS, 1890, p. 194).  

A partir da análise de algumas decisões judiciais americanas, os autores entendem 

que existe um direito à privacidade, ou seja, right of privacy, ainda que não regulamentado 

de forma expressa na lei, o qual assegura aos indivíduos o direito de não sofrer 

intromissões em sua esfera de vida íntima, incluindo a proteção de seus pensamentos, 

nome, imagem e dados pessoais (WARREN; BRANDEIS, 1890, p. 195). 

Warren e Brandeis (1890, p. 193) iniciam seu artigo afirmando que, com o 

reconhecimento do valor jurídico das emoções humanas, a proteção conferida pelo direito 

foi ampliada para abranger também o resguardo da esfera imaterial do indivíduo. 

Ressaltam que as fotografias em conjunto com os jornais invadem a privacidade dos 

indivíduos a partir do momento que expõe ao público detalhes íntimos sem autorização, 

salientando que fofocas e mexericos da vida alheia são usados como recurso de comércio, 

o que contribui para diminuição dos padrões da moralidade, em razão do seu efeito danoso 

na vida dos expostos. Segundo os autores citados, ninguém pode ser compelido contra 
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sua vontade a expressar seus sentimentos e pensamentos, salvo se for na qualidade de 

testemunhas. E, ainda que o ser humano queira expressar suas emoções e opiniões, tem o 

direito de impor limites a essa exposição pública. 

No texto de 1890, Warren e Brandeis afirmam que a lei não reconhecia nenhum 

princípio sobre o qual a compensação por exposição pública não autorizada de emoções, 

palavras ou pensamentos poderia ser aplicada, existindo apenas a lei de direitos autorais 

e o reconhecimento da propriedade como princípio. Logo, ninguém teria o direito de 

publicar produções intelectuais sem o consentimento do autor, pois o objetivo da lei era 

assegurar que os lucros da publicação, bem como a decisão de publicar ou não, fosse 

exclusivamente do autor. 

Porém, na visão de Warren e Brandeis (1890, p. 198), a salvaguarda de publicação 

não autorizada de sentimentos, pensamentos e emoções é exemplo do direito do indivíduo 

de ser deixado em paz, tal qual o direito de não ser difamado ou de não ser agredido. 

Seguindo essa linha de raciocínio, esse direito não decorre do direito de propriedade e, 

sim, do direito de não ter a sua personalidade violada, porquanto decorre do direito de 

personalidade, pois a proteção da privacidade contra invasões não se esgota na 

propriedade intelectual. 

Nota-se no texto a preocupação dos autores com as fotografias não autorizadas. 

Se uma pessoa em ato de liberalidade toma postura de sentar e fazer uma pose diante de 

uma câmera, pode deduzir que esta consentiu ser fotografada. Entende-se que, para 

Warren e Brandeis (1890, p. 195), o simples ato de sentar-se em posição para uma 

fotografia é, sim, considerado consentimento, logo, se não há postura corporal positiva 

em relação a um registro fotográfico, esta foto é clandestina e não poderia ter sido feita 

sem a anuência do fotografado. 

Percebe-se que a proteção à exposição de conteúdo não autorizado, tais como: 

cartas, músicas, poemas, receitas médicas ou culinárias, trechos de diários, dentre outras 

produções intelectuais, não são decorrentes de contrato ou confiança, é um direito que 

pode ser imposto a todos. O princípio da propriedade privada somente pode ser invocado 

para proteção destes se for em seu sentido amplo, uma vez que o que protege a produção 

intelectual é o direito à privacidade, por conseguinte, a violação deste enseja reparação 

(WARREN; BRANDEIS, 1890, p. 198). 

Contudo, apesar de os autores demonstrarem preocupação com a proteção da 

esfera da vida privada do indivíduo, evidenciam que, frente ao interesse público, esta 
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tarefa mostra-se complexa. Alegam que a dignidade e a conveniência do indivíduo devem 

ceder aos anseios do bem-estar público, pois os temas de interesse geral prevalecem sobre 

o direito de privacidade, sendo tão somente a invasão injustificada da privacidade 

merecedora de repreensão e, como tal, deve ser impedida (WARREN; BRANDEIS, 1890, 

p. 200). 

Warren e Brandeis (1890, p. 215) destacam que indivíduos que tenham cargo 

público, exerçam alguma atividade pública ou até mesmo tenham pretensão à eleição de 

algum, há que se fazer uma avaliação da exposição de sua privacidade, pois alguns atos 

podem ser de interesse da coletividade. Os autores ressaltam que não se trata de uma 

definição, e, sim, uma tentativa de apontar de forma ampla à classe de assuntos que 

merecem ponderação da proteção do direito de privacidade. A publicação de fatos pelo 

indivíduo ou sua autorização também encerra a atuação do direito de privacidade. Por 

fim, sugerem que o direito penal pode ser utilizado como ferramenta adicional de proteção 

da privacidade do indivíduo contra exposição não autorizada, desde que, é claro, seja 

definido mediante a lei penal.  

Há quem afirme que, nos Estados Unidos, no século XIX, a ideia de um direito à 

privacidade sempre esteve presente no ordenamento jurídico americano, entretanto foi na 

divulgação do artigo de Warren e Brandeis que o conceito de privacidade recebeu o 

reconhecimento da comunidade jurídica (ZANINI, 2015, p. 13). 

No ano de 1858, a atriz teatral francesa Elisa Félix, reconhecida publicamente sob 

o pseudônimo de Rachel, foi personagem de concessão de medida de tutela de proteção 

à imagem. Curiosamente, antes de morrer, a atriz francesa foi retratada em seu leito por 

um artista, com autorização prévia de sua irmã. Após a conclusão da obra, o artista passou 

a comercializá-la sem autorização, obtendo vantagem financeira de forma indevida. De 

posse do conhecimento do fato, a irmã da atriz falecida ajuizou ação visando à proibição 

da reprodução e venda da imagem, utilizando como argumento a proteção à vida privada, 

imagem e intimidade da finada atriz. O pleito foi atendido pelo Tribunal de Seine em 

junho de 1858, o qual afirmou que a vida pública é distinta da vida privada e que a dor da 

família deveria ser respeitada (CARELLO, 2019, p. 37) 

Uma década após o julgamento do episódio da atriz francesa Elisa Félix, a França 

editou uma lei que aplicava punição com imposição de pagamento de multa equivalente 

a quinhentos francos em caso de publicação de atos da vida privada sem autorização, 
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sendo esta uma das primeiras legislações de resguardo da vida privada (CARELLO, 2019, 

p. 37). 

 Bezerra Júnior (2018, p. 76) cita em seu livro o caso Melvin versus Reid (Corte 

de Apelação do Quarto Distrito da Califórnia, 1931), enfrentado pela Corte de Apelações 

da Califórnia no ano de 1931. 

O episódio em comento apresenta a figura de Gabrielle Darley, mulher que, no 

passado, foi prostituta e chegou a ser acusada pelo crime de homicídio, do qual foi 

absolvida. Em um determinado momento, Gabrielle Darley decidiu abandonar a 

prostituição e começar uma vida nova, contraindo matrimônio com Bernard Melvin no 

ano de 1919, quando então passou a usar o sobrenome do marido. O casal levava uma 

vida digna e socialmente muito respeitada, até que em 1925 foram surpreendidos com o 

lançamento do filme “The Red Kimono”, produzido por Doroty Davenport Reid, que 

retratou fielmente e em riqueza de detalhes a vida passada de Gabrielle, inclusive 

mantendo o seu nome real. 

O filme foi divulgado em vários estados americanos, fazendo com que diversas 

pessoas que sequer sabiam do passado de Gabrielle tomassem conhecimento dos fatos 

pretéritos. A difusão do filme causou imenso abalo a saúde psicológica de Gabrielle, em 

razão do tratamento social eivado de preconceito e desprezo que passou a sofrer. Diante 

disso, Gabrielle moveu ação de cunho indenizatório alegando violação de direitos de 

propriedade e intimidade. A Corte de Apelações da Califórnia reconheceu a procedência 

do pedido, afirmando a existência de um direito constitucional de buscar e achar a 

felicidade. 

Apesar de a Corte judicial não ter utilizado a nomenclatura “direito ao 

esquecimento”, é possível afirmar que a decisão proferida reconheceu o pleito de ter fatos 

do seu passado deixados no passado, assegurando o direito de recomeçar e de ser deixado 

em paz. 

Na década de 1940, a Corte de Apelação do Segundo Distrito dos Estados Unidos 

julgou a ação ajuizada por Wilian James Sidis em face da F.R. Publishing Corp, empresa 

responsável pela edição da revista semanal New Yorker. O motivo que deu origem à ação 

foi a matéria jornalística divulgada no referido periódico contando a história de vida do 

autor, que ficou conhecido por ter se formado aos dezesseis anos em Harvard. Entretanto, 

apesar de ter concluído seus estudos em uma instituição de grande renome e com pouca 

idade, o autor não teve êxito e ascensão profissional equivalente ao seu passado, fato que 
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foi retratado na publicação, sem consentimento prévio do autor. A Corte de Apelação 

afirmou em seu julgamento a inexistência de uma liberdade absoluta da imprensa, uma 

vez que deveria observar os preceitos relativos a proteção da privacidade. Cumpre 

informar que o julgamento em questão usou como base o artigo “The right to privacy”, 

de autoria de Warren e Brandeis para respaldar a decisão proferida (CARELLO, 2019, p. 

39).  

Episódio interessante na busca pela defesa de fatos da vida privada foi o 

julgamento de uma ação, na década de 1960, pelo Tribunal de Seine. A justiça francesa 

foi provocada para se manifestar na ação movida por uma mulher, ex-amante de um serial 

killer. No caso em comento, a autora pleiteava a não divulgação de um filme retratando 

fatos de sua vida com o criminoso. Entretanto, a Corte francesa julgou a ação 

improcedente, pois entendeu não existir nenhuma ilicitude, haja vista que a própria autora 

já tinha publicado um livro narrando sua história, logo, não haveria que se falar em 

resguardo da privacidade, uma vez que a requerente já tinha levado a público sua 

privacidade (CARELLO, 2019, p. 42). 

Outro episódio notoriamente conhecido envolvendo o instituto em comento foi o 

caso Lebach ocorrido na Alemanha (BRANCO, 2017, p. 38). O nome Lebach advém da 

cidade onde ocorreu o crime (CARELLO, 2019, p. 47). Na década de 1960, um homem 

participou de um crime de roubo contra as forças armadas da Alemanha, ocasião em que 

quatro soldados em serviço foram mortos e outros restaram feridos. Os assaltantes foram 

julgados e condenados, dentre eles um homem considerado partícipe do crime foi apenado 

com seis anos de prisão. Passados alguns anos, um canal de televisão alemão produziu 

um programa retratando o crime, citando, inclusive, o nome do partícipe e mostrando o 

seu retrato. O partícipe, que já tinha cumprido mais da metade de sua pena e já estava 

para ser posto em liberdade, ajuizou ação visando a proibição da exibição do programa, 

suscitando a violação dos seus direitos de personalidade e prejuízo à sua almejada 

ressocialização. 

A corte do Distrito de Mainz rejeitou o pedido do partícipe, decisão que foi 

confirmada pela Corte de Apelação de Koblens, afirmando a liberdade de informação do 

programa televisivo. Porém, em apelo ao Tribunal Constitucional alemão, o autor viu seu 

pleito ser atendido, pois entendeu o Tribunal que a transmissão do programa com menção 

ao nome do autor e divulgação de sua imagem, violava dispositivos constitucionais, com 

efeitos negativos na ressocialização do condenado (BRANCO, 2017, p. 124).  
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Nos casos citados acima, compreende-se que os autores buscaram a tutela do 

judiciário com o fito de obter a proteção de sua intimidade e vida privada, de modo que 

fatos pretéritos fossem literalmente deixados para trás.  

Ainda sobre os casos descritos acima, nota-se a inexistência de internet – como 

no caso Melvin versus Reid - ou o seu pouco uso como no caso Lebach, restrito a um 

pequeno grupo de pessoas, haja vista que no ano de 1931 nem se tinha ouvido falar em 

internet e, na década de 1960, tal ideia era embrionária (ROSA, 2012, p. 5). Porém, 

mesmo com a ausência das mídias digitais, o pleito dos autores mostrou-se atual e 

robusto, pois apesar da carência da internet como meio de comunicação em massa, tinham 

outros veículos, como jornais, revistas e televisão, tal qual no caso Lebach, que 

possibilitavam o acesso ao público, fato por si só capaz de causar prejuízos materiais e 

morais aos envolvidos, pois apresentou novas nuances ao instituto, sendo considerada por 

muitos “como a efetivação deste direito no âmbito virtual” (FRAJHOF, 2019, p. 33).  

Os casos históricos retratados acima demonstram a presença da ideia de proteção 

da privacidade e intimidade, alinhando-se a essência do “direito ao esquecimento”, ainda 

que esta nomenclatura não fosse utilizada. Em todos os casos, o objetivo era a proteção 

da privacidade. Verifica-se que, em todos os casos, a busca pelo resguardo da imagem ou 

de fatos da vida privada do grande público, acarretou a evolução do conceito de proteção 

à privacidade, e, consequentemente, auxiliou no surgimento da ideia de um direito ao 

esquecimento.   

1.4.2 Precedentes posteriores à Internet 
 

O espanhol Mario Costeja González ajuizou ação em face do jornal La Vanguardia 

e das empresas Google Spain e Google Inc. perante a Agencia Española de Protección de 

Datos – AEPD visando à supressão de informações pessoais. O autor alegou que as 

demandadas violaram seu direito de privacidade, em razão de dois links de pesquisa, que 

mencionavam seu nome e o relacionavam a matéria jornalística sobre venda de imóvel 

em hasta pública para recuperação de créditos devidos pelo autor a seguridade social 

espanhola. A AEPD, em primeiro plano, indeferiu o pedido de González em face do jornal 

La Vanguardia, pois entendeu que se tratava de informação divulgada em atenção à 

determinação do Ministério do Trabalho Espanhol e dos Assuntos Sociais, cujo objetivo 

é reunir o maior número de interessados, mas, em relação às empresas Google Spain e 
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Google Inc., a AEPD concedeu o pleito, uma vez que as referidas são operadoras de 

motores de busca na internet e, de tal forma, atuam como intermediárias entre a 

coletividade que busca a informação e o conteúdo disponibilizado (QUINELATO, 2019).  

As empresas recorreram da decisão perante o Tribunal de Justiça da União 

Europeia – TJUE visando ao pronunciamento do órgão quanto a obrigação das operadoras 

de motores de busca para proteção dos dados pessoais. Ao enfrentar a questão, 

interpretando a Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu, em maio de 2014, o TJUE 

firmou o entendimento que a proteção de dados pessoais de natureza sensível e que 

envolvem a temática do direito ao esquecimento, pode se dar por meio da desindexação 

de determinados links do índice de pesquisa dos sites de busca da internet. O acórdão 

proferido pelo TJUE assevera que um operador de mecanismo de busca na internet é 

responsável pelo processamento de resultados de dados pessoais que mostram as páginas 

da web que foram disponibilizadas por terceiros. Assim, se o nome do indivíduo for 

buscado, o resultado da pesquisa exibe páginas com informações sobre esta pessoa. Pode 

o titular em questão solicitar diretamente ao operador sua remoção, e caso não seja 

atendido, poderá submeter seu pleito as autoridades competentes (Tribunal de Justiça da 

União Europeia – TJUE, 2014). 

Nota-se que o TJUE, no caso González, entendeu ser obrigação dos operadores de 

busca retirar da lista de resultados exibidos o nome da pessoa pesquisada que requereu 

tal solicitação, inclusive em escala global. Foi a partir desta decisão que o Google passou 

a disponibilizar formulários para os usuários solicitarem a retirada de informações 

pessoais, com o fito de não ficarem mais visíveis no momento da busca. Para tanto, basta 

que o interessado preencha o formulário e o instrua com documentos de identificação e 

indicação dos links que deseja a remoção acompanhado das justificativas de exclusão, o 

qual será analisado por uma equipe do próprio Google (CARELLO, 2019, 49). 

Frise-se que o Tribunal de Justiça da União Europeia proferiu decisão recente no 

julgamento da ação C-507/17, partes litigantes: Google Inc versus Comissão Nacional de 

Informação e das Liberdades da França (CNIL). No julgamento, realizado em setembro 

de 2019, a Corte Europeia decidiu que o buscador de pesquisas Google Inc. não possui a 

obrigação de efetuar a des-referência em todas as versões do seu mecanismo de pesquisas, 

ou seja, o Google Inc. não está obrigado a garantir o direito ao esquecimento a nível 

mundial, mediante a desindexação (TJUE, 2019).  
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No julgamento de setembro de 2019, a Diretiva 95/45/CE do Parlamento Europeu 

foi novamente interpretada, para fins de tratamento de dados pessoais na internet e sua 

proteção. A origem do litígio se deu em razão da aplicação de sanção no valor de € 

100.000,00 (cem mil euros) feita pela CNIL ao Google Inc., pois teria este último se 

negado a realizar a retirada em extensão global das referências do nome da pessoa 

pesquisada que pleiteou tal supressão. A decisão deu nova roupagem à interpretação da 

Diretiva citada e determinou que o operador de um motor de pesquisa não tem a 

responsabilidade de realizar a supressão de referências em todas as variantes de pesquisa 

de seu motor de busca, sendo compelido apenas a suprimir aquelas correspondentes ao 

domínio dos Estados-Membros da Comunidade Europeia, restando claro que os domínios 

de países não integrantes deste bloco internacional não serão alcançados, pois isto impõe 

extrapolar os limites de atuação da União Europeia. 

Vale consignar que, na decisão, restou confirmado que os operadores de pesquisa 

na internet devem atuar de modo a desencorajar os usuários a visitarem páginas da 

internet não europeias que contenham a informação que se deseja suprimir (TJUE, 2019).  
 
Apesar de o direito ao esquecimento atualmente exigir uma proteção em escala 
global, com o advento da internet e a disseminação rápida e imediata de 
informações, deve-se pensar na construção de um modelo de governança 
global da internet, com a cooperação internacional mútua para que, respeitados 
os limites de territorialidade e soberania nacionais, possa cogitar-se da 
construção de regras globais de proteção aos direitos comezinhos da 
personalidade (QUINELATO, 2019, p. 9) 

 

O trecho acima revela uma preocupação referente à tutela de dados pessoais 

sensíveis na rede mundial de computadores, em razão do seu alcance global. Como já 

falado anteriormente, o ambiente virtual não possui limites de extensão, sendo o alcance 

de sua informação global, fato que demonstra a necessidade de criar um ambiente digital 

integrado e mais seguro para todos (QUINELATO, 2019, p. 9). 

O direito ao esquecimento é o direito de evitar que uma recordação dolorosa do 

passado possa prejudicar a construção, ou até mesmo a reconstrução da atual imagem e 

personalidade do indivíduo. O passado de uma pessoa somente pode ser transformado em 

seu presente mediante a um justo motivo, entretanto, a eficiência da internet em manter o 

passado vivo dificulta a execução desta ideia. 

A internet é um instrumento de comunicação que conecta milhões de 

computadores (e demais artefatos eletrônicos com acesso à internet) em todo o mundo e, 

exatamente por isso, aniquila qualquer ideia de distância de lugar e tempo. Essa 
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peculiaridade do ambiente virtual derruba as barreiras que distinguem leis e culturas, 

favorecendo a igualdade entre os usuários (SOUZA, 2017). 

A interação contínua de várias pessoas por meio de um aparelho eletrônico, de 

qualquer parte do mundo, resulta em um ambiente virtual inacabado, aberto, múltiplo e 

relacional. Essa concepção diferencia-se do espaço físico global, onde os limites 

territoriais internacionais são definidos por fronteiras em que cada Estado exerce sua 

jurisdição e soberania (SOUZA, 2017, p. 20). 

Cenário diverso se desenha no ambiente virtual, o qual concede a todos os Estados 

e, ao mesmo tempo, o exercício de suas autonomias e conjugação de suas ordens 

legislativas, refletindo a dificuldade de reconhecer a predominância de um único ente 

legislador no campo virtual. Considerando as normas de direito internacional que regulam 

a comunidade mundial, mostra-se mais adequado a elaboração de um acordo ou tratado 

internacional para fins de regulamentação do conteúdo virtual com ampla observação aos 

direitos fundamentais, restando claro desde já que não é tarefa das mais fáceis (SOUZA, 

2017, p. 20). 

A ausência de um ente legislador para elaboração das regras que devem vigorar 

na internet se harmoniza com o entendimento exposto no julgamento do TJUE de 

setembro de 2019, que confirmou o alcance de sua jurisdição limitado aos Estados que 

integram a União Europeia, sob pena de violar o princípio da soberania de outros países. 

Ademais, não se pode esquecer que a possibilidade de retirada de links de outros 

domínios extraterritoriais do local de origem de formulação do pedido de desindexação, 

possibilita que Estados autoritários utilizem esta ferramenta para suprimir da rede 

conteúdo contrário as suas políticas, não apenas de suas fronteiras físicas, mas também 

de toda a rede mundial. Cabe ressaltar que a internet é um meio de acesso as informações 

divulgadas pelos órgãos oficiais e independentes, fato que contribui para o exercício da 

liberdade de expressão e acesso à informação, logo, a supressão de dados deve ser feita 

mediante a análise prévia de critérios que assegurem o exercício das garantias 

fundamentais (FRAJHOF, 2019, p. 34).  

 Aqueles que são contrários à aplicação do direito ao esquecimento, afirmam que 

a desindexação de dados pessoais, conforme articulado na decisão do TJUE, não efetua a 

análise de proporcionalidade para restrição de direitos humanos, haja vista que a 

supressão de links pode esbarrar na violação à liberdade de acesso à informação, cujo 

exame deve abranger: a legalidade, a proteção de um interesse legítimo e se mostrar 
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essencial em uma sociedade democrática. Ademais, ainda referente à decisão do TJUE 

de setembro de 2019, infere-se que a Diretiva de Proteção de Dados Pessoais não prevê 

expressamente o direito ao esquecimento, argumentos que contribuem para enaltecer a 

mudança de paradigma do TJUE (FRAJHOF, 2019, p. 35). 

Por último, há que se registrar que o pleito de desindexação de dados pessoais não 

confere a possibilidade de conhecer a fundamentação dos provedores de busca para 

conceder ou não o pedido realizado – quando este é feito diretamente aos operadores, ou 

seja, quais foram as razões de direito e de fato que justificaram a retirada dos links 

pleiteados para fins de resguardo do direito à privacidade, além de não dar oportunidade 

de manifestação àquele que disponibilizou o conteúdo na internet (FRAJHOF, 2019, p. 

35). 

Outro exemplo de pedido de desindexação de resultados de busca de sites da 

internet ocorreu em 2009 na Alemanha, quando um ex-jogador de futebol condenado pelo 

crime de estupro alegou o direito ao esquecimento para suscitar a supressão de links que 

mencionavam sua carreira e preferências sexuais. O ex-jogador requereu perante o 

Tribunal Superior de Munique a supressão de tais informações e utilizou como 

fundamento o caso Lebach citado no item anterior, o qual foi julgado improcedente. 

Inconformado, o autor recorreu ao Tribunal Constitucional Alemão, que em julgamento 

considerou que a proteção de dados da vida privada não possui caráter absoluto e que a 

cobertura jornalística de um crime jamais deve ser obstaculizada pelo argumento de 

resguardo da vida privada. Constata-se que, neste caso, o Tribunal Constitucional 

Alemão, no juízo de ponderação, acolheu a liberdade de expressão e garantia de acesso à 

informação para indeferir o pleito do recorrente (CARELLO, 2019, p. 40). 

Em todos os casos apresentados, tanto os mais antigos anteriores ao fenômeno da 

internet quanto os atuais, depreende-se que trazer para o presente fatos que deveriam ficar 

no passado é o epicentro do reconhecimento do direito ao esquecimento, pois a memória 

desagradável de eventos dolorosos gera angústia e outros prejuízos mais aos indivíduos 

que desejam esquecer, algo que a internet e demais recursos digitais não permitem. 

1.4.3 Precedentes na casuística nacional 
 

No Brasil, o direito ao esquecimento ganhou notoriedade com o julgamento de 

dois processos: o caso Aída Curi e o caso da chacina da Candelária. Os referidos foram 
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julgados pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no qual o cerne da questão era o 

resguardo do direito à intimidade e vida privada versus o direito à liberdade de imprensa 

e informação. 

No primeiro caso, a família da falecida Aída Curi ingressou com ação 

indenizatória em face da emissora de televisão Rede Globo, pretendendo a condenação 

da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e condenação ao pagamento 

dos valores recebidos pela exploração da imagem, nome e história pessoal da falecida, 

inclusive aqueles recebidos com publicidade nos intervalos do programa Linha Direta – 

Justiça, programa televisivo que exibiu a história do assassinato de Aída Curi, ocorrido 

em julho de 1958 na cidade do Rio de Janeiro, sem prévia autorização dos familiares. A 

família alegou que a exibição do programa trazia à tona lembranças e sentimentos muito 

dolorosos, que já tinham ficado no passado. A ação tramitou perante a 47ª Vara Cível da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, processo nº 0123305.77.2004.8.19.0001 

e, em sentença, o juiz julgou improcedente o pedido dos autores, pois entendeu que não 

houve ofensa a nenhum direito personalíssimo aliado ao fato de que a matéria já era 

conhecida do grande público, limitando-se a retratar a verdade dos fatos (TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TJRJ, 2009). 

 Os familiares da vítima recorreram ao TJRJ e o voto do Desembargador Relator 

do recurso de Apelação Ricardo Rodrigues Cardozo assim destacou: 

 
A ré nada criou ou inventou, mas apenas cumpriu com sua função social de 
informar, alertar e abrir o debate sobre o controvertido caso. Os meios de 
comunicação também têm este dever, que se sobrepõe ao interesse individual 
de alguns, que querem e desejam esquecer o passado. O esquecimento não é o 
caminho salvador para tudo. Muitas vezes é necessário reviver o passado para 
que novas gerações fiquem alertadas e repensem alguns procedimentos de 
conduta do presente (TJRJ, 2010, p. 4). 
 

Conclui-se que o Tribunal entendeu que deveria prevalecer o direito à liberdade 

de informação e afastar o interesse individual, inclusive reconhecendo a função social dos 

meios de comunicação para fins de manutenção da sentença.  

O caso foi levado ao STJ mediante a interposição de Recurso Especial para fins 

de proclamação do direito ao esquecimento dos autores. Em relação ao reconhecimento 

deste direito, o acórdão do STJ asseverou: 

 
No caso de familiares de vítimas de crimes passados, que só querem esquecer 
a dor pela qual passaram em determinado momento da vida, há uma infeliz 
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constatação: na medida em que o tempo passa e vai se adquirindo um “direito 
ao esquecimento”, na contramão, a dor vai diminuindo, de modo que, 
relembrar o fato trágico da vida, a depender do tempo transcorrido, embora 
possa gerar desconforto, não causa o mesmo abalo de antes (STJ, 2013, p. 2). 

 

Para o STJ, não houve abalo moral apto a gerar responsabilidade civil. Além disso, 

o crime já caiu em domínio público e a recorrida ao realizar a narrativa dos fatos não 

praticou nenhuma abusividade ou ilicitude da imagem dos envolvidos. Mais uma vez a 

liberdade de imprensa prevaleceu (STJ, 2013). 

No entanto, o trecho do acórdão transcrito acima se mostra curioso, na medida em 

que relativiza o desconforto e mal-estar que uma lembrança dolorosa do passado vem à 

tona no presente. Para o STJ, quanto mais o tempo passa, as feridas cicatrizam e a dor da 

rememoração é diminuída. No entanto, o direito ao esquecimento se apresenta justamente 

como o obstáculo à presença do passado doloroso, a barreira que impede que fatos 

pretéritos distintos do atual momento de vida sejam revelados, logo, sua divulgação, não 

importa o tempo decorrido, sempre será angustiante para aquele que é obrigado a lembrar. 

Não há intenção de criticar o acórdão proferido, todavia esta observação se mostra 

necessária diante da pesquisa dos elementos subjetivos já aqui demonstrados que 

norteiam o objeto de estudo.  

 O caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal – STF mediante a interposição 

de recurso extraordinário pelos familiares de Aida Curi. A mais alta Corte do país 

reconheceu a existência de repercussão geral existente, ARE nº 833.248 STF, estando 

pendente de decisão até o presente momento. Cabe esclarecer que este é o primeiro caso 

envolvendo o direito ao esquecimento que será objeto de análise de repercussão geral pelo 

STF e é exatamente por este motivo que a apresentação de seus pormenores foi mais 

detalhada, tendo em vista a relevância do caso, uma vez que seu julgado produzirá 

reflexos para toda a sociedade. 

Já o caso da Chacina da Candelária, evento ocorrido no ano de 1993, crime 

internacionalmente conhecido, no qual menores de rua foram assassinados enquanto 

dormiam por um grupo de homens encapuzados. O policial militar Jurandir Gomes de 

França foi acusado de participação no crime. Após o julgamento, ele foi considerado 

inocente. Treze anos depois, a emissora de televisão Globo produziu o programa Linha 

Direta - Justiça retratando os detalhes da chacina, inclusive com divulgação dos nomes 

dos envolvidos, dentre eles o policial militar Jurandir Gomes de França que foi inocentado 

em julgamento (CANÁRIO, 2013, p. 5).  
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Indignado com a exibição do programa, o indivíduo ingressou com ação em face 

da emissora carioca pleiteando indenização por dano moral em razão da exibição do 

programa sem sua autorização. Em sede de recurso de apelação, o TJRJ reformou a 

sentença e condenou a emissora de televisão ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais) a título de dano moral. Inconformada, a TV Globo recorreu ao STJ e, na 

apreciação do recurso especial, a Corte entendeu que deveria prevalecer o direito ao 

esquecimento para fins de proteção dos direitos de personalidade do indivíduo, uma vez 

que “a fatídica história seria bem contada e de forma fidedigna sem que para isso a 

imagem e o nome do autor precisassem ser expostos em rede nacional” (STJ, 2013, p. 

39). Ademais, o acórdão proferido corroborou o fato de ele ter negado autorização para 

exibição de seus dados pessoais no programa de televisão (STJ, 2013).  

Observa-se que, nos referidos casos de Aída Curi e da Chacina da Candelária, o 

STJ deu tratamento diferenciado sobre a questão envolvendo o direito ao esquecimento. 

No primeiro, o STJ entendeu que deveria prevalecer o direito à imprensa e informação, 

Já no segundo, julgou a favor da proteção da esfera individual e privada do indivíduo. 

Todavia, a leitura mais atenta de ambos os acórdãos revela que o STJ esboçou 

preocupação constante com a garantia da liberdade de expressão e informação, isto 

porque, no caso Aída Curi, o pleito dos familiares da vítima em ter reconhecido o direito 

ao esquecimento foi ofuscado em razão de que não seria possível narrar a história do 

crime ocorrido nos anos 50 sem mencionar o nome da vítima, diferentemente do caso da 

Chacina da Candelária, que restou confirmada a possibilidade de retratar o crime sem 

mencionar o nome do autor.  

Percebe-se que, nos dois julgamentos, de certo modo, é audacioso afirmar que o 

STJ protegeu, sim, a liberdade de expressão e acesso à informação, ainda que o resultado 

e seus efeitos tenham sido distintos (SARMENTO, 2015, p. 11). A liberdade de expressão 

também pode ser entendida como o direito de se manifestar de forma pacífica. Já a 

liberdade de imprensa também pode ser compreendida como a liberdade de divulgar 

notícias, informações, pensamentos, opiniões e mensagens para o público, por meio da 

utilização de qualquer veículo de comunicação.  

A liberdade de expressão e de imprensa são asseguradas pela Constituição Federal 

de 1988, porém tal garantia não é dirigida apenas a quem emite o conteúdo informativo, 

mas também a todos aqueles que recebem e retiram proveito destas manifestações, que, 

de posse deste conjunto de ideias, terá mais informação e, por consequência, poderá 
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exercer melhor seus direitos civis (SARMENTO, 2015, p. 13). A preocupação do STJ em 

não violar a garantia da sociedade de acesso a fatos que fazem parte de sua história, bem 

como a informações que são de conhecimento público, restou presente nos julgamentos 

em comento. 

O STJ também foi provocado a se manifestar no processo judicial que teve como 

parte autora a apresentadora de televisão Xuxa Meneghel, tendo como pano de fundo 

impedir o operador de busca na internet Google, parte ré, de exibir os links de resultado 

de pesquisa associando a apresentadora a prática da pedofilia. Como é sabido, no início 

de sua carreira, Xuxa Meneghel protagonizou um filme de apelo sexual em que 

contracena com um menor de idade em cenas sensuais. Anos mais tarde, a apresentadora 

se dedicou profissionalmente ao público infantil, sendo reconhecida internacionalmente 

como “rainha dos baixinhos”, porquanto, ter participado de um trabalho artístico de 

conteúdo sexual com um menor, indubitavelmente se mostrava contraditório e 

constrangedor para a artista (SARMENTO, 2015, p. 14). 

A empresa Google interpôs recurso especial ao STJ visando à reforma da decisão 

proferida pelo TJRJ, a qual acolheu a pretensão da recorrida de impor ao recorrente a 

obrigação de eliminar os resultados da busca feita com o nome da apresentadora 

vinculados a conteúdo sexual infantil. Em junho de 2012, o STJ proferiu acórdão dando 

provimento ao recurso da empresa Google, sob a fundamentação de que “não se pode sob 

o pretexto de dificultar propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o 

direito da coletividade à informação” (STJ, 2012, p. 10). Verifica-se que o STJ entendeu 

que sendo conhecedora das páginas da internet detentoras de conteúdo insultuoso, caberia 

a ofendida propor ação judicial diretamente em face do responsável pela divulgação na 

web, não existindo responsabilidade dos operadores de busca, cuja atividade resume a 

expor os resultados existentes no campo virtual da pesquisa realizada. Na oportunidade, 

o acórdão do STJ ressaltou a garantia da liberdade de informação e o papel desempenhado 

pela internet como veículo de comunicação social em massa (STJ, 2012). 

Cabe aqui uma observação: o filme “Amor estranho amor” protagonizado por 

Xuxa Meneghel antes de sua imagem ser associada ao público infantil, contou com a 

participação voluntária da apresentadora, que consentiu expor sua imagem, corpo e nome 

mediante a um pagamento de cachê previamente acordado. Neste sentido, a invocação de 

uma proteção de esfera íntima ficou prejudicada, pois houve o seu consentimento para 

exposição do material cinematográfico. Além disso, por ser uma pessoa pública, 
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prevalece um consenso de que existe o interesse de seu público saber as produções 

artísticas que participou (CARELLO, 2019, p. 87). 

Em 21 de outubro de 2018, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a 

Resolução nº 269 que determina, em todos os concursos públicos do Poder Judiciário, a 

divulgação de apenas o nome completo e o número de inscrição dos candidatos. 

Determinou também que após, o encerramento do certame, os dados pessoais publicados 

devem ser excluídos das páginas eletrônicas abertas ao público de competência dos 

tribunais (COELHO, 2018, p. 4). 

Outro caso interessante foi o vazamento de fotos da atriz Carolina Dieckmann, 

que foi submetida ao constrangimento de ter imagens íntimas divulgadas contra sua 

vontade na internet. A atriz foi vítima de furto de material pessoal íntimo arquivado no 

seu computador particular, quando entregue para manutenção. Os responsáveis pela 

divulgação indevida das imagens inicialmente chantagearam a vítima para obtenção de 

valores em troca da não exposição das fotos. O caso teve repercussão nacional e deu 

origem a Lei nº 12.737/12, que alterou o Código Penal Brasileiro com o acréscimo dos 

artigos 154-A e 154-B, tipificando criminalmente delitos informáticos, com o objetivo de 

resguardar a privacidade alheia (CARELLO, 2019, p. 89). Ressalta-se que a ação judicial 

manejada pela atriz foi restrita a identificação dos agentes e imputação das 

responsabilidades legais.   

No início dos anos 2000, a modelo e apresentadora de TV Daniela Cicarelli foi 

flagrada em atos de intimidade amorosa com seu então namorado Tato Malzoni, na praia 

de Cádiz na Espanha. A cena foi filmada clandestinamente por um paparazzo e teve seu 

vídeo divulgado em uma emissora espanhola de TV paga, espalhando-se pela internet e 

repercutindo internacionalmente (PORFÍRIO, 2006, p. 3). 

O ex-casal de namorados ajuizou ação em face das empresas Google Brasil e 

Youtube pleiteando a condenação das partes rés em se absterem de exibir qualquer 

material audiovisual extraído da filmagem clandestina e de fornecer os links de resultado 

de pesquisa para acesso do conteúdo, sob o fundamento de violação do direito à imagem, 

privacidade e intimidade. A ação teve seu trâmite perante a Justiça de São Paulo e em 

sede recurso de Apelação, houve a reforma da sentença de primeiro grau para reconhecer 

a necessidade de tutela dos direitos de personalidade dos autores ante a captação e 

exibição não autorizada das imagens (STJ, 2015). 
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Salienta-se que o processo foi submetido à apreciação do STJ mediante a 

interposição de recurso especial dos autores para fins de discussão quanto aos valores de 

execução referentes ao montante da multa por descumprimento da decisão (STJ, 2015). 

Em novembro de 2019, a Vara de Execuções Criminais de Taubaté, estado de São 

Paulo, suspendeu o lançamento e comercialização da biografia de Suzane Von 

Richthofen, nacionalmente conhecida por ter tramado e participado do assassinato de seus 

pais. O pedido de proibição da divulgação do livro “Suzane, assassina e manipuladora”, 

escrito pelo jornalista Ulisses Campbell, foi feito pela própria detenta, alegando que não 

foi entrevistada pelo escritor tampouco consentiu com a publicação da obra. A Justiça de 

São Paulo entendeu que o livro revelava detalhes sigilosos do processo e poderia causar 

danos morais irreparáveis a Suzane, atendendo ao pedido de divulgação da obra literária 

(SANTOS, 2019, p. 9). 

A defesa do jornalista recorreu ao STF (Reclamação nº 38201/SP) e, em dezembro 

de 2019, o Ministro Alexandre de Moraes cassou a decisão proferida pela Justiça de São 

Paulo, asseverando que a censura prévia fere decisão do próprio STF, que já se 

pronunciou sobre a desnecessidade de autorização para publicação de biografias. O 

Ministro ressaltou a importância da liberdade de expressão para o exercício da 

democracia, não impedindo a responsabilidade do autor pela exposição de seu 

pensamento, caso venha a violar direito de outrem (MARTINES, 2019, p. 5).    

No âmbito administrativo, tem a edição da Resolução nº 269, fruto do pedido de 

providências nº 0004068.95.2015.2.00.0000 do requerente Sérgio Iglesias Nunes de 

Souza, que requereu ao CNJ a exclusão de dados pessoais dos candidatos portadores de 

deficiência física ou mobilidade reduzida após o encerramento de concurso público para 

provimento de cargos no âmbito do Judiciário. Contudo, ao apreciar o pleito do 

requerente, o Conselheiro Valtércio de Oliveira entendeu que o pedido de exclusão 

deveria abranger todos os candidatos, não se limitando apenas aos portadores de 

deficiência (CNJ, 2018). 

Cabe informar que o pedido de providência salientava a necessidade de inserir 

mecanismos impeditivos de resultado de busca a partir de sites operadores de pesquisa, 

como, por exemplo, Google, após o término do concurso como medida de proteção dos 

candidatos, sob a justificativa de que a publicidade deve ser mitigada em certames 

finalizados, por não constituir interesse jurídico relevante (CNJ, 2018). 
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O Conselheiro Valtércio de Oliveira, em seu voto, enalteceu a relevância do 

direito ao esquecimento para julgamento do pedido e baseou o atendimento do pleito no 

princípio da dignidade da pessoa humana e na ponderação que deve existir entre o acesso 

à informação e o direito de privacidade, citando ainda a Lei nº 12.965/2014 – Lei do 

Marco Civil da internet no Brasil. Por fim, prevaleceu a tutela dos dados pessoais 

sensíveis para edição da Resolução nº 269 (CNJ, 2018). 

Os casos citados na esfera internacional e nacional possuem semelhança na busca 

pela proteção da privacidade, revelando a presença do direito ao esquecimento, ainda que 

esta nomenclatura não tenha sido utilizada. Eles demonstram a necessidade de 

conceituação do que pode ser entendido como espaço público e espaço privado para fins 

de aplicação do esquecimento.  

 

 

2  DIREITO AO ESQUECIMENTO: UM CONCEITO EM CONSTRUÇÃO 
 

Bauman afirma que “o limite entre esfera pública e esfera privada foi subvertido 

na raiz. Nossos problemas privados invadem cotidianamente a esfera pública, mas isso 

não significa que nossos problemas se tornem os problemas dos outros” (2017, p. 19). 

Cada vez mais se observa a invasão de assuntos de natureza íntima sendo expostos de 

forma pública, em uma busca por autoafirmação coletiva, ou seja, deseja-se a 

individualidade desde que esta seja confirmada e compartilhada pelo grande público de 

forma universal. 

Constata-se que essa invasão da esfera privada no campo público tomou força com 

o advento da internet. Inicialmente criada na década de 1960 para fins militares nos 

Estados Unidos da América. Decorrente do receio de perda de informações concentradas 

em uma única rede de computadores, a internet surgiu como instrumento de 

descentralização de dados, pois em caso de ataques ou problemas de ordem técnica, as 

informações estariam armazenadas em rede, evitando assim a perda total de conteúdo. 

Com a extinção da União Soviética em 1991 somado ao fenômeno da globalização, no 

ano de 1995, o acesso à rede mundial de computadores foi franqueado à sociedade 

mundial (TOMASEVICIUS FILHO, 2016, p. 2). 
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O advento dos meios de comunicação de massa e a industrialização da cultura, 

aliados ao poder de alcance da internet, derrubaram as barreiras abstratas que dividiam o 

espaço público do privado. O uso da internet em massa contribuiu ainda mais para essa 

ruptura, em razão da velocidade e abrangência das informações ali depositadas, somado 

ao fato de que nenhum conteúdo é descartado, exercendo a figura de arquivo permanente 

nos dias atuais. 

O indivíduo constantemente relaciona-se com os demais, sendo sua existência 

humana condicionada à vida em sociedade (PEREZ, 2005, p. 2). O ser humano precisa 

que alguém valide o papel que desempenha na sociedade, pois somente assim poderá 

participar ativamente da vida política do local onde vive. Logo seus atos devem ser 

conhecidos publicamente, por isso compartilham-se informações de natureza privada para 

que o público aprove e, com isso, seja confirmada sua individualidade. Essa confirmação 

pode ser concebida através do número de likes (Instagram) e curtidas (Facebook) que 

cada publicação obtém. Quanto maior o número de curtidas e/ou de likes, maior a 

aprovação do grande público, e, por conseguinte, mais concreta a validação do indivíduo 

no seu meio social. 

Maria Thereza Toledo (2012, p. 3) expõe que o conceito de identidade remete a 

definições sociais, como por exemplo, gênero, classe social, religião, local de nascimento, 

etnia, dentre outras, nas quais o ser humano se encaixa. Estas definições sociais 

viabilizam a noção de pertencimento. Segundo a autora, os velhos conceitos de identidade 

estão em declínio e novas identidades estão surgindo, fazendo com que o indivíduo entre 

em conflito, pois o rompimento das tradições acarreta a busca por um lugar no mundo e 

definição de si mesmo. 

 
Uma visita rápida às redes sociais mais acessadas do mundo (Facebook, 
Twitter, etc.) revela uma realidade menos entusiasmante. Longe de um idílico 
fórum de debates, o que se vê ali com maior frequência, é um desfile de 
manifestações unilaterais que não parecem compor um efetivo diálogo. As 
mensagens divulgadas em redes sociais acabam assumindo, muitas vezes, um 
caráter unilateral, quase publicitário, de autoafirmação da identidade criada 
pelo emissor, que as fazem soar tão pouco abertas ao debate quanto as 
mensagens iconoclásticas coladas nos vidros dos carros (SCHREIBER, 2018, 
p. 3) 
 

 É neste cenário de busca pela identidade, inclusão e aceitação no meio social em 

que o indivíduo vive, que as redes sociais ganham vulto, pois são elas que mostram ao 

mundo a sua imagem. Por tal motivo, tornou-se comum compartilhar com o coletivo 

informações que até então permaneciam restritas à vida privada.    
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Porém a questão que se impõe é: como proteger dados de natureza privada em 

tempos nos quais tudo é lançado ao grande público, principalmente por meio da internet. 

É possível reparar que o desafio atual é encontrar meio de proteger a privacidade. É neste 

ambiente que surgem as controvérsias envolvendo o direito ao esquecimento, fazendo 

com que o estudo do instituto tomasse fôlego e lugar de protagonismo na discussão, 

envolvendo proteção da privacidade individual e garantia de acesso à informação. 

De um lado, tem-se a tutela dos direitos fundamentais, amplamente positivados 

em nosso texto constitucional e de outro, tem-se a defesa do interesse público de acesso 

às informações necessárias para livre desempenho dos direitos civis da sociedade, bem 

como a garantia de liberdade de expressão, haja vista que somente com amplo acesso à 

informação, a coletividade poderá exigir e fiscalizar do Estado o cumprimento de suas 

obrigações. Ademais, o direito de acesso à informação também é importante para 

preservação da história, de modo que erros do passado não aconteçam novamente. 

Somente a memória viva de fatos prejudiciais pode inibir que voltem a ocorrer, servindo 

como instrumento de proteção da sociedade. 

Saber o tempo exato que uma informação necessita ser armazenada e quais 

pessoas podem ter acesso a ela, sem violar direito de intimidade e privacidade de 

terceiros, não é tarefa fácil e a ausência de legislação específica só piora as coisas. Aliás, 

a própria elaboração de projeto de lei não se mostra descomplicada, em razão de todas as 

nuances que gravitam em torno do tema. Por tal razão, convém verificar o esforço do 

legislativo federal nacional visando à regulamentação do direito ao esquecimento, 

mediante análise dos projetos de lei apresentados e legislação pertinente ao tema. 

2.1 Da legislação brasileira: projetos de lei apresentados, Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais, Marco Civil da Internet e outras normas legais  

 

O direito ao esquecimento possui aspecto interdisciplinar, se conectando com o 

direito civil (responsabilidade civil), direito constitucional (colisão de direitos), direito 

penal (antecedentes criminais), com a filosofia (reflexões sobre tempo), neurociência e 

história (memória) (SOUZA, 2019, p. 1). O viés interdisciplinar do estudo demonstra a 

dificuldade na elaboração de projeto de lei, visto que não há exatidão em sua aplicação, 

tampouco facilidade em reconhecê-lo, pois muitos aspectos devem ser considerados e 

ponderados, sob pena de violação de outros direitos coletivos e individuais. 
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Entretanto, apesar da dificuldade existente na elaboração de uma regulamentação 

do instituto, no que tange à legislação brasileira, cumpre informar a existência de 

tramitação de projetos de leis versando sobre o tema, em trâmite na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal. Porém, vale ressaltar que, até o presente momento, não 

há no ordenamento jurídico nacional legislação específica sobre o tema.  

O primeiro projeto apresentado que se tem notícia é o PL de número 7881/2014 

de autoria do então deputado federal Eduardo Cunha – PSDB/RJ apresentado em 

06/08/2014, cuja ementa dispõe sobre obrigar a remoção de links dos mecanismos de 

busca da internet que façam referência a dados irrelevantes ou defasados sobre o 

envolvido, seja por iniciativa do próprio, seja por iniciativa de um terceiro. O referido 

projeto de lei teve seu trâmite regular na Câmara dos Deputados e, em 11/07/2017, foi 

arquivado pela Mesa Diretora por motivo de rejeição das comissões de mérito, quais 

sejam, Comissão de Defesa do Consumidor; Cultura e Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática. Possui um aspecto curioso: é disposto de apenas dois artigos, 

o que demonstra sua extrema fragilidade frente a tema tão relevante e complexo, que 

necessita de maior profundidade e estudo de seus reflexos e impactos em sua aplicação. 

É ousado dizer que caso este projeto fosse aprovado, com certeza acarretaria mais 

controvérsias, dúvidas e incertezas sobre a prestabilidade social e jurídica do instituto 

(BRASIL, 2014). 

No ano de 2015 foram apresentados os seguintes projetos: Projeto de lei nº 

1589/2015, de autoria da deputada federal Soraya Santos – PMDB/RJ, Projeto de lei nº 

1676/2015, do deputado federal Veneziano Vital do Rêgo – PMDM/PB e o Projeto de lei 

nº 2712/2015, de titularidade do deputado federal Jeferson Campos – PSD/SP. O primeiro 

projeto traz a possibilidade de o indivíduo requerer a indisponibilização de conteúdo que 

o ligue a crime que tenha sido declarada a sua absolvição, cujo trânsito em julgado já 

tenha ocorrido (BRASIL, 2015).  

O segundo projeto dispõe sobre a garantia de desvinculação do nome, imagem e 

demais aspectos da personalidade, publicados na internet, relacionados a conteúdo que 

não possui interesse público. Ressalte-se que o projeto de lei traz a previsão de que as 

empresas provedoras de busca na internet terão o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

data da promulgação, para criar departamentos específicos para tratar do direito ao 

esquecimento, inclusive com disponibilização de canais de comunicação para registro das 

reclamações daqueles que se sentirem ofendidos, as quais deverão ser registradas 
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numericamente. Interessante salientar que este projeto é o único que se propõe a 

conceituar o direito ao esquecimento, conforme disposto no seu artigo 3º (BRASIL, 

2015). 

Já o terceiro projeto visa a modificar a Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014, 

conhecida como Marco Civil da Internet, com o fito de acrescentar o inciso XIV ao artigo 

7º da citada lei, a fim de constar a possibilidade de o indivíduo requerer a remoção de 

fatos ligados a sua pessoa, disponibilizados na internet, desde que não haja interesse 

público atual e que a informação não se refira a fatos históricos (BRASIL, 2015).  

No ano de 2017, foi apresentado o Projeto de Lei nº 8443/2017 do deputado 

federal Luiz Lauro Filho – PSB/SP, também com proposta de modificação da Lei nº 

12.965/2014, com vistas a assegurar o direito de requerer a retirada de dados pessoais que 

sejam prejudiciais ao indivíduo, de qualquer veículo de comunicação em massa. Este 

projeto define que o requerimento será apresentado diretamente ao veículo de 

comunicação, o qual terá um prazo de 48 horas para análise e possui a peculiaridade de 

prever que as pessoas públicas também possuem direito ao esquecimento e, como tal, 

estão aptas a pleitear tal supressão de dados, desde que por via judicial, com possibilidade 

de solicitar a decretação do segredo de justiça para tal, afirmando ainda que detentores de 

mandato eletivo e pessoas que respondam processo criminal ou que tenham sentença 

penal condenatória estão excluídas do benefício do direito ao esquecimento (BRASIL, 

2017). 

Em 19 de abril de 2018, foi apresentado o Projeto de lei nº 10087/2018 do 

deputado federal Francisco Floriano do DEM/RJ, com o intuito de acrescentar o parágrafo 

5º, no artigo 19 da Lei nº 12.965/2014, estabelecendo que, nos casos que envolvam 

pessoas públicas, a liberdade de expressão deve prevalecer sobre o direito ao 

esquecimento, em razão do direito à informação, assegurado constitucionalmente. Ainda 

no ano de 2018, o deputado federal Augusto Carvalho – SD/DF apresentou o Projeto de 

lei nº 10860/2018 acrescentando o parágrafo único ao artigo 11 do Código Civil de 2002, 

com o objetivo de ratificar que a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade de 

informação inclui o direito ao esquecimento (BRASIL, 2018).  

Em 2019, o deputado federal Danilo Cabral do PSB/PE propôs o Projeto de lei nº 

346/2019, que assim como projetos anteriores, possui como pano de fundo a alteração da 

Lei nº 12.965/2014, acrescentando os artigos 10-A, 10-B e 10-C, sob a justificativa de 

que a ei do Marco Civil da Internet necessita ser aperfeiçoada e atualizada, visando à 
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preservação da intimidade e garantia de que o indivíduo poderá retirar dados pessoais 

inverídicos ou incorretos a seu respeito (BRASIL, 2019). 

Nenhum dos projetos acima citados foi aprovado e promulgado. Entretanto, vale 

notar que a maioria possui a intenção de assegurar ao indivíduo o direito de pleitear a 

retirada de informações dos sítios da internet que, de alguma forma, venham a violar seus 

direitos de personalidade. Com o escopo de melhor ilustrar ao leitor o status do trâmite 

de cada projeto, segue a planilha resumida abaixo: 

 

Projeto de lei e data de 

apresentação 

Autoria Situação atual 

7881/2014 de 06/08/2014 Eduardo Cunha Arquivado 

1589/2015 de 19/05/2015 Soraya Santos Apensado ao PL 215/2015 

1676/2015 de 26/05/2015 Veneziano Vital do Rêgo Apensado ao PL 475/2015 

2712/2015 de 19/08/2015 Jefferson Campos Apensado ao PL 283/2020 

8443/2017 de 31/08/2017 Luiz Lauro Filho Retirado pelo autor 

10087/2018 de 19/04/2018 Francisco Floriano Retirado pelo autor 

10860/2018 de 10/10/2018 Augusto Carvalho Apensado ao PL 

1676/2015 

346/2019 de 04/02/2019 Danilo Cabral Apensado ao PL 

2712/2015 

 

Os projetos de lei apresentados sobre o assunto demonstram que há, sim, 

preocupação em regulamentar de forma específica o direito ao esquecimento no Brasil, 

principalmente no que tange ao armazenamento e divulgação de dados pessoais na rede 

mundial de computadores que, de alguma forma, afetem os direitos de privacidade e 

intimidade dos indivíduos. Porém isto não é tarefa fácil, dada a complexidade de definição 

de seus efeitos e de sua abrangência. 

Apesar de o Brasil não ter uma legislação específica sobre o direito ao 

esquecimento, a Lei nº 13.709, sancionada em 14 de agosto de 2018 e com vacatio legis 

até agosto de 2020, mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - 

LGPD, desponta como um divisor de águas no regime de proteção de dados individuais 

no país. Cabe ressaltar que sua elaboração foi inspirada no Regulamento Geral de 



63 
 
Proteção de Dados – RGPD, em vigor na União Europeia desde maio de 2018 

(MARTINI; BERGSTEIN, 2019, p. 168).  

No que tange ao período de vacância da lei, há que ser feito um pequeno adendo. 

A indicação de data para entrada em vigor foi alvo de muitas controvérsias, as quais 

restaram superadas na data de 19 de maio de 2020, quando então o Senado Federal 

aprovou o Projeto de Lei nº 1.179/20, que resgatou o prazo original descrito na LGPD e 

fixou sua entrada em vigor para 14 de agosto de 2020, porém as sanções somente entrarão 

em vigor posteriormente, especificamente em agosto de 2021 (SANTOS, 2020, p. 1).  

A leitura do artigo 2º da Lei nº 13.709/2018 demonstra, de forma inequívoca, que 

a nova lei está pautada em princípios constitucionais sólidos, tais como o respeito à 

privacidade, à liberdade de expressão e de informação, inviolabilidade da honra, 

intimidade e imagem, livre iniciativa, livre exercício dos direitos da personalidade e 

dignidade humana, asseverando o intuito em proteger os dados pessoais sensíveis dos 

indivíduos (BRASIL, 2018). 

A LGPD assegura ao titular dos dados a gerência do uso e do compartilhamento 

de suas informações. Pela lei, o controle dos dados pessoais deverá ser feito de modo 

seguro e baseado no consentimento prévio do titular (salvo quando a utilização dos dados 

for por motivo de ocorrência de uma das hipóteses excepcionais descritas no artigo 11, 

inciso II, alíneas “a” a “g”, nas quais o consentimento prévio será dispensado), o qual 

concordará com o tratamento de suas informações para um determinado propósito 

(MARTINI; BERGSTEIN, 2019, p. 169). 

É cabível mencionar o caso de repercussão internacional González versus Google, 

enfrentado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia – TJUE, no qual os artigos 7º e 8º 

da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, em conjunto com o RGPD 

europeu, foram levados em consideração para atribuir às empresas responsáveis pelos 

motores de busca na internet a obrigação de suprimir da lista de resultados exibidos, a 

ligação a outras páginas da rede que, por ventura, contivessem informações sobre a pessoa 

pesquisada, no caso de estas serem incompletas ou inexatas, em plena referência ao direito 

de apagamento vinculado ao direito de ser esquecido (MARTINI; BERGSTEIN, 2019, p. 

170). 

Destaca-se que, no julgamento do caso citado pelo TJUE, a proteção aos direitos 

fundamentais da pessoa humana prevaleceu, mediante a proteção dos dados pessoais 

disciplinada em lei.  A leitura do artigo 7º e seus incisos da LGPD revela a influência 
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sofrida pela legislação europeia, qual seja, RGPD, com destaque para a disposição contida 

no inciso IX do citado artigo, que determina que o tratamento de dados sensíveis somente 

poderá ser realizado “quando necessário para atender aos interesses legítimos do 

controlador ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades 

fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais” (BRASIL, 2018). 

Verifica-se que a LGPD brasileira, cuja entrada em vigor está marcada para agosto 

de 2020, apresenta-se como mais um instrumento a ser utilizado como medida de proteção 

dos direitos da personalidade, os quais são protegidos constitucionalmente, por 

intermédio da possibilidade de remoção de conteúdo da web, cooperando para aplicação 

do direito ao esquecimento no âmbito da internet. 

Já a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, mais conhecida como Marco Civil da 

Internet, estabelece princípios, garantias e direitos para o uso da rede mundial de 

computadores no território nacional, em uma tentativa de servir de bússola para o 

comportamento a ser observado na web. Tal legislação também se mostra relevante como 

instrumento de utilização da aplicação do direito ao esquecimento no país 

(TOMASEVICIUS FILHO, 2016, p. 6).    

O artigo 7º da Lei nº 12.965/2014 afirma, em seu caput, que “o acesso à internet 

é essencial ao exercício da cidadania”, o que remete à ideia de que a divulgação de 

informações possui extrema importância para o exercício dos direitos civis e políticos dos 

cidadãos, para fins de conhecimento e fiscalização dos atos de seus agentes públicos 

(BRASIL, 2014). O mesmo artigo 7º estabelece no inciso I que é assegurado ao usuário 

a “inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação” (BRASIL, 2014), corroborando a proteção 

dos direitos da personalidade no ambiente digital. 

A proteção aos direitos da personalidade com consequente pagamento de 

indenização pelos prejuízos experimentados, descrito no artigo 7º, inciso I da lei, 

corrobora o mandamento constitucional exposto no artigo 5º, incisos V e X da Carta 

Magna de 1988, servindo de aliado para combater a divulgação de informações falsas ou 

vexatórias no universo digital. 

O inciso X do artigo 7º disciplina explicitamente sobre o direito ao esquecimento, 

ao garantir que é direito do usuário a “exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver 

fornecido a determinada aplicação de internet”, mediante a requerimento, com exceção 

das hipóteses legais de guarda obrigatória de registros (BRASIL, 2014). Vê-se que a Lei 
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do Marco Civil da Internet não condicionou o exercício do direito de apagamento de 

dados a comprovação de qualquer requisito, sendo suficiente a vontade do titular, 

apresentando-se como direito subjetivo de natureza potestativa, pois não depende da 

anuência do sujeito passivo (PIMENTEL; CARDOSO, 2015, p. 54). 

Ainda que a expressão direito ao esquecimento não apareça no texto da lei do 

Marco Civil da Internet, nota-se claramente a sua proteção. Porém não se pode afirmar 

que tal proteção é absoluta, em razão dos artigos 13 e 15, que determinam que as empresas 

provedoras de busca na internet não poderão eliminar, de forma imediata, as informações 

apontadas pelos usuários, em razão da observação dos preceitos referentes a guarda de 

dados, que, dentre outros, fixa que os registros de conexão dos usuários à internet devem 

ser preservados pelo período de um ano e os acessos destes as aplicações da rede devem 

ser mantidos pelo prazo de seis meses (PIMENTEL; CARDOSO, 2015, p. 54). Outro 

aspecto a ser observado, em relação aos artigos mencionados, é que a fixação de prazos 

para manutenção de tais registros colabora para responsabilizar aqueles que se utilizam 

do manto da privacidade da internet para ofender ou constranger alguém, pois o rastreio 

da origem da divulgação das informações só é possível com a conservação de tais 

registros, conferindo a possibilidade de imputação de responsabilidade civil, quiçá penal 

(TOMASEVICIUS FILHO, 2016, p. 3). 

Evidencia-se a preocupação da aludida lei em assegurar a proteção dos direitos da 

personalidade, porém esse acolhimento não pode ser confundido com censura. O artigo 

2º da lei declara que a “disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o 

respeito à liberdade de expressão”, de modo a eliminar toda e qualquer dúvida referente 

à possibilidade de cerceamento dos direitos de acesso à informação e manifestação do 

pensamento (TOMASEVICIUS FILHO, 2016, p. 2).   

O artigo 3º, inciso IV da Lei nº 12.965/2014, assevera que o uso da internet no 

Brasil será regido pelo princípio da neutralidade de rede. Nas palavras de Maria Eduarda 

Cintra (2015, p. 147), tal princípio assegura que “os provedores de serviço não devem 

discriminar, restringir ou privilegiar determinados pacotes de dados em detrimento de 

outros dados”.  

A neutralidade de rede garante que o usuário não será surpreendido com a 

diminuição intencional na velocidade de transmissão de um determinado conteúdo, ou o 

aumento intencional de outro, de modo que a concorrência do mercado virtual não 

prejudique o consumidor final (CINTRA, 2015, p. 147). 
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Também merece atenção à disposição contida no artigo 21 da Lei nº 12.965/2014, 

que estabelece a retirada imediata de material de cunho sexual ou nudez, tão logo recebida 

a notificação. Caso o provedor de aplicação da internet não o faça, poderá ser 

responsabilizado de forma subsidiária (REIS, 2019, p. 119).  

Há quem afirme que a Lei do Marco Civil da Internet possui aspectos de retrocesso 

na defesa dos direitos fundamentais, em razão do texto do artigo 19, que afirma que “o 

provedor de aplicações da internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por 

danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros”. Neste caso, a palavra somente 

afastaria a possibilidade de responsabilidade penal, restringindo a imputação de 

responsabilidades (SCHREIBER, 2015, p. 13). 

Outro aspecto apontado como sinônimo de involução também está inserido no 

citado artigo 19, quando leciona que a responsabilidade do provedor de aplicações da 

internet se dará após descumprimento de ordem judicial específica de tornar indisponível 

o conteúdo apontado como infringente, haja vista que a menção à ordem judicial 

específica traduz a necessidade da vítima de recorrer ao Poder Judiciário para garantir a 

proteção a sua intimidade e privacidade, probabilidade que sempre existiu no direito 

brasileiro, além de desestimular a atuação proativa dos provedores de aplicação da 

internet (SCHREIBER, 2015, p. 13).  

Ademais, a determinação de responsabilizar os provedores somente após 

descumprimento de decisão judicial revela-se contrária à tendência jurisprudencial do 

STJ, o qual se inclinava para a possibilidade de imputação de responsabilidade a partir da 

comunicação e da exposição da informação vexatória (REIS, 2019, p. 117). 

Observa-se uma tendência do artigo 19 da Lei nº 12.965/2014 em judicializar os 

conflitos oriundos da relação internet – provedores de busca – proteção dos direitos 

individuais, ao impor às vítimas a necessidade de tutela do judiciário para resolução do 

conflito, bem como para imputação de eventual responsabilidade. A judicialização do 

conflito segue em via contrária às tentativas de desafogar o Poder Judiciário nacional e 

obter a sonhada celeridade processual, contribuindo também para o engessamento da 

proteção dos direitos fundamentais (SCHREIBER, 2015, p. 15). 

Evidencia-se que o direito ao esquecimento, ainda que implicitamente, possui 

amparo na legislação brasileira, sendo encontrado em diversos diplomas legais, como, 

por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, parágrafo 1º, o qual 

disciplina que os bancos de dados e cadastros de consumidores, não poderão conter 
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informações negativas sobre o consumidor referentes ao período superior de cinco anos 

(BRASIL, 1990). 

Em matéria penal, o artigo 743 do Código de Processo Penal e o artigo 93 do 

Código Penal tratam da reabilitação criminal, cujo objetivo é reintegrar o condenado à 

sociedade, por meio da restauração de sua dignidade pessoal. Para tanto, segundo a 

política criminal, o condenado poderá requerer judicialmente o sigilo de sua condenação, 

tão logo tenha cumprido integralmente a pena que lhe foi imposta (REIS, 2019, p. 110). 

A Lei nº 6.683/79, mais conhecida como Lei de Anistia, pode ser considerada 

também um exemplo de regulamentação de um direito ao esquecimento coletivo, porém 

não voltada para indivíduos e, sim, fatos praticados, por conceder o perdão e afirmar a 

não punição de agentes por atos praticados no período da ditadura (REIS, 2019, p. 112). 

Entretanto a determinação legislativa de não punir agentes que incorreram em violações 

de direitos humanos pode produzir efeito social contrário e obstaculizar a justiça de 

transição e efetivação do direito à memória.  

Também é importante destacar o enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil do 

Conselho de Justiça Federal, editado em abril de 2013, que assevera que “a tutela da 

dignidade da pessoa humana, na sociedade da informação, inclui o direito ao 

esquecimento”. O enunciado em comento menciona a expressão sociedade da 

informação, a qual remete à ideia de novas tecnologias nos dias atuais e à dificuldade de 

assegurar que os atos já praticados pelo indivíduo permaneçam no passado, se este for o 

desejo de seu titular (MOREIRA, 2015, p. 295).    

Cabe lembrar que os enunciados editados, de uma forma geral, são desprovidos 

de força vinculante de lei, porém auxiliam na interpretação destas, contribuindo para 

melhor resolução dos conflitos sociais. Neste sentido, o enunciado 531 trouxe à tona a 

necessidade de discutir o direito ao esquecimento e sua relevância para proteção dos 

direitos ligados a esfera íntima e privada (REIS, 2019, p. 125). 

O direito ao esquecimento, como reflexo dos direitos de personalidade, pode ser 

considerado como um desdobramento do direito à privacidade, expressamente protegido 

no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal de 1988, sendo aplicado também para 

garantir a proteção do direito à identidade pessoal, vinculado à tutela da dignidade 

humana, disciplinada no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna. Logo, ainda que a 

Constituição Federal de 1988 não tenha feito referência expressa ao direito ao 

esquecimento, o conjunto de proteção dos direitos individuais existentes autoriza e 
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legitima a utilização do direito ao esquecimento na defesa dos direitos de personalidade 

(MOREIRA, 2015, p. 304). 

Desta forma, é aceitável afirmar que o direito ao esquecimento possui previsão no 

ordenamento jurídico brasileiro, ainda que de modo implícito. O fato de não haver 

previsão legal expressa sobre sua aplicação não impede o seu manejo, quando essencial 

para proteger os direitos de intimidade e privacidade, de forma a assegurar que fatos 

constrangedores e traumáticos do passado não venham a assombrar o presente e o futuro, 

tampouco possam abrir feridas já cicatrizadas ou provocar mais sequelas, eliminando a 

esperança de um novo recomeço. 

Por esta razão, estudar o conceito do direito ao esquecimento mostra-se valioso, 

tendo em vista a abstração do instituto. Além disso, a análise do conceito pode colaborar 

na elaboração de legislação pertinente, ainda que esta não consiga eliminar todas as 

dúvidas que pairam sobre este, atuando como bússola em sua utilização. Sendo assim, 

convém expor o conceito atribuído por alguns autores sobre o tema.  

2.2 A determinação terminológica  
 

No que tange à terminologia, Sarlet e Ferreira Neto (2019, p.61) afirmam que o 

termo “direito ao esquecimento” já se encontra consolidado na doutrina estrangeira e na 

seara jurídica nacional, sendo recomendável a manutenção do uso do termo já fixado, em 

razão do consenso internacional já estabelecido e a facilidade de comunicação na adoção 

de denominações já aceitas pela maioria. Entretanto, impõe registrar que os autores 

consideram a nomenclatura imprecisa e confusa, pois, segundo entendimento destes, não 

deixa clara a pretensão jurídica tutelada e não especifica de modo objetivo as relações 

que serão reguladas. Para estes, a denominação mais adequada seria: “direito de não ser 

forçado a lembrar”, “direito de ser esquecido” ou “direito de silenciar eventos passados 

que não mais são pertinentes ao presente”, pois, para eles, o direito ao esquecimento está 

interligado com a lógica de “não obrigar ninguém a uma lembrança permanente do seu 

passado, em razão das novas tecnologias de processamento e de armazenamento de dados 

informatizados” (SARLET; FERREIRA NETO, 2019, p. 63). Cumpre lembrar que outras 

expressões parecidas, cuja tradução é muito similar, também são utilizadas, tais como, 

right to be forgotten no inglês, derecho al olvido no espanhol, droit à l’oubli no francês, 
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diritto all’ oblio no italiano e Recht auf Vergessenwerden no alemão (SARLET; 

FERREIRA NETO, 2019, p. 63). 

A expressão direito a ser esquecido remete à ideia de autonomia do indivíduo. O 

direito a ser esquecido é um dos aspectos dos direitos da personalidade, decorrente da 

proteção à privacidade, intimidade, honra, nome e imagem, pois está vinculado à defesa 

da memória privada. Sendo um direito da personalidade, aquele que se sentir lesado pode 

provocar o Poder Judiciário para obter medida que imponha ao agente um comportamento 

negativo de modo que não seja forçado a lembrar. Nota-se que a medida não é para 

esquecer e, sim, para impedir a imposição de uma lembrança desagradável, sem a 

presença de um motivo justo (DINIZ, 2017). 

O direito a ser esquecido não possui a pretensão de apagar o passado do seu titular, 

e sim, de resguardar sua privacidade histórica, de modo a lhe conferir a decisão de 

escolher se divulga ou não a sua história. Relaciona-se diretamente com o direito à 

identidade pessoal, favorecendo a individualização da pessoa no meio social, o conjunto 

de características que fará com que seja reconhecida pelos seus pares (DINIZ, 2017). A 

imagem e personalidade atual do indivíduo podem não refletir o passado deixado para 

trás, diante das mudanças feitas pelo ser humano. Diante disso, resta claro que o direito 

de ser esquecido atua no desenvolvimento da personalidade do indivíduo. 

2.3 Percurso do desenvolvimento conceitual 
 

Atualmente na doutrina e na jurisprudência, observa-se um esforço acadêmico 

para definir os elementos conceituais do direito ao esquecimento. Contudo, um olhar mais 

atento comprova a presença de alguns princípios em sua essência, tais como: proteção da 

privacidade e intimidade, ponderação entre interesse público e interesse privado, tutela 

da dignidade da pessoa humana, transcurso temporal, relevância e interesse histórico na 

manutenção da informação. Percebe-se que é possível verificar a existência de diversos 

conceitos sobre o instituto em apreço, entretanto todos eles serão voltados para tutela da 

vida privada do indivíduo.  

Para Sarmento (2015, p.6), o direito ao esquecimento “é uma manifestação 

específica do direito à proteção de dados pessoais, em casos que não envolvam interesse 

público”. Cabe ressaltar que, para este autor, no Brasil, este direito não está disposto em 

qualquer norma jurídica, seja constitucional ou infraconstitucional. Sarmento entende que 
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o instituto compreende apenas à proteção de dados pessoais e que esta proteção deve ser 

pleiteada através de manifestação específica, desde que não envolva interesse público, 

pois a presença deste elemento fundamenta a exposição daquele determinado dado que o 

indivíduo tinha a intenção de proteger. Nota-se que, para este autor, o campo de atuação 

do direito ao esquecimento é extremamente limitado e reduzido, envolvendo apenas 

proteção de informações pessoais sem relevância social. 

Maldonado (2017, p.97) afirma que é “a possibilidade de alijar-se do 

conhecimento de terceiros uma específica informação que, muito embora seja verdadeira 

e que, preteritamente, fosse considerada relevante, não mais ostenta interesse público em 

razão de anacronismo”. Em comparação com o conceito de Sarmento, para a autora, uma 

informação ou um dado do passado que não possui expressão para a época atual, 

tampouco tenha utilidade pública, ainda que verdadeiro, merece ser esquecido, haja vista 

a ausência de alinhamento com o presente. Talvez, em momento anterior, aquela 

informação tivesse relevância social, porém, com o transcurso do tempo, deixou de 

existir, cabível então o direito ao esquecimento para proteção da privacidade. Observa-se 

a relevância do fator temporal para a formação do conceito da autora, visto que, para fins 

de acolhimento do direito ao esquecimento, há necessidade de avaliar se, no presente, a 

informação é relevante ou se o interesse histórico sustenta a sua manutenção, 

diversamente do conceito apresentado por Sarmento, que não apresenta anotações quanto 

ao decurso do tempo, sendo suficiente a não presença do interesse público. 

 Cumpre ressaltar que, para Maldonado, se a informação que se deseja remover 

decorre de sua inveracidade, a pretensão do indivíduo terá como base outros fundamentos 

legais, mas não o direito ao esquecimento, em razão do conteúdo falacioso. Para esta 

autora, o direito ao esquecimento contempla informações verdadeiras, cuja ação do tempo 

tornou-as obsoletas. 

O direito ao esquecimento também pode ser definido como “aquele em que se 

garante que os dados sobre uma pessoa somente serão conservados de maneira a permitir 

a identificação do sujeito a eles ligado, além de somente poder ser mantido durante o 

tempo necessário para suas finalidades” (JÚNIOR; NETO, 2013, p.20). Novamente 

verifica-se que o fator tempo fará diferença no acolhimento do direito ao esquecimento, 

pois, segundo os autores, os dados pessoais sensíveis de uma pessoa somente podem ser 

mantidos enquanto úteis ao atendimento de sua finalidade, que pode ser de natureza social 

ou individual, sendo necessária a análise do caso concreto. 
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A observação acima remete ao seguinte exemplo: dados cadastrais de candidatos 

de concurso público. Como é sabido, o indivíduo que deseja obter um cargo público deve 

se submeter a um certame. Para tal, é necessário que, no ato de sua inscrição, informe 

seus dados pessoais: nome completo, endereço, identidade e demais informações 

solicitadas para fins de identificação. Durante o concurso, os dados cadastrais dos 

candidatos ficam disponíveis ao público, geralmente na página da web do órgão 

governamental. Esta divulgação, dentre outras questões, visa a garantir a publicidade, 

legalidade e impessoalidade do processo administrativo de seleção. Contudo é comum 

que, após o término do concurso, os dados pessoais dos candidatos, aprovados ou não, 

continuem expostos na internet, desnecessariamente, uma vez que já houve o 

encerramento do concurso. Este é um exemplo bastante atual sobre manutenção de dados 

pessoais apenas o tempo necessário para atendimento de suas finalidades, inclusive tal 

situação foi objeto de reclamação junto ao Conselho Nacional de Justiça. O pedido de 

providências nº 0004068-95.2015.2.00.0000 resultou na Resolução nº 269, de 21 de 

outubro de 2018, que obriga a exclusão de dados pessoais dos candidatos em concursos 

para o Poder Judiciário depois do término do certame (COELHO, 2018, p. 2). 

 Ressalta-se que nenhuma das duas definições indica elementos que permitam 

aferir qual o tempo necessário de conservação da informação. Dependendo do conteúdo, 

sua custódia deve ser permanente. Destaca-se que a relação tempo e utilidade da 

informação se faz presente na avaliação de aplicar ou não o direito ao esquecimento, pois 

se a informação é útil, pouco importa o tempo transcorrido, ela deve ser levada a 

conhecimento de outras pessoas, ainda que de forma parcial. O contrário também se 

observa, ou seja, se a informação ou o fato pretérito não é mais útil, merece ser esquecido, 

principalmente se não tiver nenhuma relevância social. Observa-se que esta análise de 

ponderação acaba por criar mais um obstáculo para compreensão e aplicação do instituto 

quando solicitado, uma vez que este ponto de avaliação possui natureza subjetiva, 

tornando-se dependente do critério de avaliação pessoal das partes envolvidas e do órgão 

julgador, que pode ser tanto um juiz togado quanto uma empresa privada ou uma 

instituição governamental, para fins de proteção do dado sensível por meio do direito ao 

esquecimento, 

Para Carello (2019, p. 77), o “direito ao esquecimento não é um novo direito” e, 

sim, um reflexo do direito à privacidade, pois aquele que busca sua salvaguarda não 

deseja apagar ou escrever de forma diferente sua história e, sim, questionar a importância 
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de manter acessível a terceiros informações que não estão vestidas de caráter histórico, 

por serem particularidades de sua vida privada. Para a autora, o direito ao esquecimento 

é citado para proteção de um direito fundamental correlacionado à dignidade da pessoa 

humana, sempre de forma conjugada. Seu escopo não é promover censura, mas resguardar 

os direitos da personalidade dos tutelados, em especial se a informação não for 

contemporânea tampouco apresentar caráter histórico.  

Na concepção da autora Reis (2019, p. 88), o direito ao esquecimento “pode ser 

entendido como um direito de primeira geração, uma vez que tem como destinatário o 

homem em si, com o intuito de proteção da privação arbitrária da liberdade”. A autora 

afirma que pode ser compreendido como um direito da personalidade que nasceu da 

necessidade de restringir o acesso do público aos fatos do passado, ainda que revestidos 

de veracidade. Diferentemente de Carello, para Reis, o direito ao esquecimento é um 

direito autônomo, tendo sua origem na liberdade que o indivíduo possui de se transformar 

ao longo de sua vida, realizando uma verdadeira metamorfose na sua história pessoal. 

Para Branco (2017, p. 63), direito ao esquecimento é um aspecto do direito à 

privacidade, pois o autor entende que se há possibilidade de controlar dados pessoais que 

pouco ou nada revelam da intimidade e vida privada do indivíduo, igualmente devem ser 

protegidos dados do passado que possam vir a causar algum dano ao seu titular, se 

expostos forem. Percebe-se que o autor considera o direito ao esquecimento um reflexo 

dos direitos de personalidade, que deve ser resguardado para garantia da dignidade 

humana do indivíduo e, como tal, todo e qualquer dado pessoal sensível deve ser 

protegido, por fazer parte do universo de atributos e particularidades que tornam a pessoa 

única e como tal reconhecido no ambiente coletivo. Para este autor, o direito ao 

esquecimento não é um direito autônomo. É uma compleição do direito à privacidade, o 

qual já recebe proteção constitucional e infraconstitucional no ordenamento nacional. 

Moreira e Medeiros (2016, p. 74) afirmam que “trata-se de um direito fundamental 

e essencial ao livre desenvolvimento da personalidade humana consistente no direito de 

não ter sua memória pessoal revirada a todo instante por terceiros”. Os autores 

compartilham a ideia de que surgiu como um aspecto da privacidade, porém voltado para 

o desejo de não ser forçado a lembrar, uma vez que os fatos antepassados não representam 

a dimensão pessoal e social do indivíduo nos dias atuais. Vê-se que o conceito trazido 

pelos autores se assemelha muito ao direito a ser esquecido, por se apresentar mais 

atrelado a ideia de não ser obrigado a lembrar, vinculado ao direito da personalidade de 
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resguardo de sua memória individual.  Os autores apontam que deve ser usado na proteção 

da memória coletiva e individual, sendo imposto a todos em benefício de todos. Ressalta-

se que estes autores conferem uma roupagem diferente ao tema, pois consideram que o 

direito ao esquecimento deve ser aplicado objetivamente à memória, no direito de lembrar 

ou esquecer livremente sem a interferência de terceiros, remetendo à concepção de 

proteção dos direitos de personalidade do ser humano, tal qual o conceito apresentado por 

Branco (2017).  

Moreira e Medeiros (2016, p. 77) ao tratarem do conceito, citam também as quatro 

dimensões do direito ao esquecimento. Para os autores, a primeira dimensão refere-se ao 

histórico judicial da pessoa, no qual o esquecimento protege as condenações penais do 

indivíduo em defesa de sua reinserção na sociedade, bem como outras ações judiciais que 

possam acarretar algum tipo de discriminação social. Porém, algumas exceções justificam 

o seu afastamento, de modo que o passado judicial do indivíduo possa vir à tona: (a) 

quando o fato possui interesse histórico, traduzindo o anseio da sociedade em preservar 

sua memória coletiva; (b) presença de referência ao exercício de uma atividade pública, 

em razão do interesse público; (c) ocorrência de grave injustiça ou demonstração de 

inocência do condenado, em razão da proteção e recuperação da honra, imagem e do bom 

nome feridos com o erro judiciário; (d) a eterna busca pela verdade sobre si mesmo ou de 

sua história, garantia de desenvolvimento da personalidade do indivíduo através do 

conhecimento de sua identidade pessoal. 

A segunda dimensão é concernente à proteção de dados pessoais, registros de uma 

pessoa. Os arquivos contendo estes dados podem ser armazenados ou coletados com o 

consentimento do próprio indivíduo visando ao alcance de um determinado escopo. 

Porém é importante frisar que a alimentação de dados nos bancos de registro deve ser 

compatível, logo não deve se mostrar excessiva, tampouco deve ser transferido a terceiros 

e seu depósito deve ser provisório, sugerindo a aplicação do esquecimento em razão da 

passagem de tempo. Já a terceira dimensão refere-se à capacidade de memória absoluta 

da internet, pois as informações lançadas na rede ficaram armazenadas de forma eterna e, 

na maioria das vezes, o acesso é fácil e disponível a todos. Com o uso dos sites de busca, 

qualquer dado, por mais insignificante e distante da realidade que seja, pode ser acessado. 

Estas informações somente podem ser apagadas ou suprimidas pela vontade do titular e, 

mesmo assim, isto não se mostra tarefa fácil, em razão da interligação dos computadores, 

o que permite que uma informação lançada seja replicada em segundos em diversos outros 
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países, sem mencionar as cópias que podem ser feitas por qualquer um. Já a quarta 

dimensão refere-se ao fantasma do passado e sua relação com a cultura do espetáculo. 

Moreira e Medeiros (2016, p. 74) afirmam que o espetáculo é a essência dessa sociedade, 

dado que a informação, qualquer que seja o seu valor, é tratada como mercadoria para 

fins de entretenimento. Questões ligadas à privacidade alheia são lançadas ao público de 

forma sensacionalista com o objetivo de entreter a plateia, produzindo a decadência da 

autonomia da vida privada e, ato contínuo, causando prejuízos aos demais direitos da 

personalidade do indivíduo. Este cenário social é chamado de civilização do espetáculo 

(MOREIRA; MEDEIROS, 2016, p. 74): 
 
 
O espetáculo é a essência dessa sociedade. A informação usada para o 
divertimento não é algo errado, e sim, até mesmo essencial para fugir da rotina 
e do mecanicismo da vida social e profissional. Por outro lado, colocar o prazer 
pelo espetáculo em primeiro lugar empobrece a cultura, propaga a futilidade, 
enaltece o sensacionalismo e expande a insensatez de programas midiáticos. 
Podemos notar isso nos reality shows (v.g. Big Brother Brasil), nos programas 
sensacionalistas (v.g. Balanço Geral), nos programas de fofoca (v.g. TV 
Fama), bem como em sites (v.g. Globo – Ego) e revistas (v.g. O Fuxico). 
 

Observa-se que a civilização do espetáculo banaliza o resguardo da esfera íntima 

e privada do ser humano com o objetivo fútil de diversão, sob a alcunha de liberdade de 

expressão. Os erros e as bobagens praticadas no passado são lançados ao grande público 

de forma midiática e, em alguns casos, o indivíduo quer esquecer aquele fato do passado, 

pois se arrependeu e quer construir uma história diferente, ou até mesmo quer evitar dores 

e constrangimento já vividos, cuja exposição pode gerá-los novamente. Neste sentido, a 

quarta dimensão reflete a garantia que o ser humano possui de recomeçar, de desenvolver 

livremente a sua personalidade sem que a sombra do seu passado possa prejudicar sua 

evolução pessoal. O indivíduo tem direito de proteger o seu passado de modo que não 

venha a público contra a sua vontade, sob o pretexto de exercício do direito de liberdade 

de expressão e informação sem uma justificativa plausível.  

Numa outra perspectiva, Sarlet e Ferreira Neto (2019, p. 65) sustentam que o 

direito ao esquecimento possui como objetivo impedir que fatos constrangedores, 

dolorosos e moralmente condenáveis do passado venham à tona no presente de forma 

prejudicial ou vexatória, acarretando prejuízos e dores ao indivíduo, interferindo 

negativamente no atual momento de vida da pessoa.  

Verifica-se que estes autores levam em consideração a possibilidade de causar 

prejuízos, materiais ou imateriais, para fins de emprego do direito ao esquecimento, 
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principalmente se a publicidade do fato puder causar prejuízos de ordem moral e 

sentimental, por não corresponder a atual realidade de vida do indivíduo. Ademais, a 

expressão utilizada pelos autores “interferindo negativamente no atual momento de vida” 

pode ser entendida também pelo aspecto de proteção do desenvolvimento da 

personalidade da pessoa humana como um todo, inclusive de recomeçar e escolher outro 

caminho para sua vida, distinto do seu passado.  

Para Sarlet e Ferreira Neto, as inovações tecnológicas somadas à diluição das 

fronteiras entre o público e o privado contribuem para o surgimento de conflitos sociais 

em razão das “dificuldades de convivência que surgem em um ambiente em que as 

informações verdadeiras sobre o passado de cada um podem ser sempre rememoradas” 

(2019, p. 65), haja vista que a recordação de memórias traumáticas podem reacender 

conflitos que ficaram no passado, embaraçando a construção de um futuro saudável, que 

depende da cicatrização de velhas feridas. Também pode ser interpretado pelo prisma de 

que o passado de uma pessoa pode ser utilizado como instrumento de julgamento moral 

pela sociedade, interferindo na construção de novas relações sociais, por motivo de 

preconceitos discriminatórios. 

Bezerra Júnior conceitua o instituto estudado da seguinte forma: 
 

o direito ao esquecimento é um direito subjetivo de índole negativa, ou seja, 
opera no campo gerador de um dever geral de abstenção, invocado quando se 
busca obstar ou reagir a uma violação, sem qualquer utilidade ou justificativa 
de interesse público, de direitos da personalidade, tais como a honra, o bom 
nome, a privacidade, o livre desenvolvimento pessoal e a integridade psíquica, 
por meio da permanência, por tempo indefinido, ou da simples rememoração 
de dados, notícias ou informações aptas a causar relevante constrangimento ao 
indivíduo (BEZERRA JÚNIOR, p. 93).  
 

Percebe-se que, para este autor, a tutela dos direitos da personalidade justifica a 

aplicação do instituto, também fazendo a ponderação com a utilidade pública da 

informação. 

Para Rodrigues Junior (2014), existe distinção entre o direito a ser deixado em paz 

(right to be alone), o direito a ser esquecido e o direito de apagar dados pessoais (right to 

erasure). Em seu entendimento, o direito a ser deixado em paz é o direito de proteção à 

intimidade e vida privada, de modo que os fatos que dizem respeito à esfera íntima do 

indivíduo e que não contenham interesse público, tampouco sejam ligados ao exercício 

de uma função pública, devem ser preservados da exposição pública. Já o direito de 

apagar dados pessoais consiste no direito de eliminar fatos, dados, registros, fotos ou 
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qualquer tipo de documento ou imagem ligados ao passado, de modo a ocultar um dado 

ou até mesmo transmitir a ideia de que ele nunca existiu, ainda que estes dados tenham 

sido fornecidos pelo próprio titular.  

Para o autor, a tensão existente no direito de apagar dados pessoais está entre o 

direito à proteção da intimidade e vida privada e o direito ao exercício das liberdades 

comunicativas. Boff e Dias (2013, p. 574) expõe que a construção de uma sociedade justa, 

solidária, humana e plural passa pela manifestação do pensamento humano, pois a 

diversidade de opiniões e críticas emanadas pelos cidadãos contribuem para a 

manutenção da democracia moderna. Neste sentido, pode-se afirmar que liberdade 

comunicativa “pode ser entendida, em um sentido amplo, como faculdade ou 

competência que torna possíveis posicionamentos críticos quanto a argumentos ou 

pretensões de validade no interior de uma prática comunicativa cotidiana” 

(SIEBENEICHLER, 2011, p. 342). 

Neste sentido, percebe-se que liberdades comunicativas não se limitam a 

concordar ou discordar de algo e, sim, emitir opinião no seio coletivo, contribuindo para 

desenvolvimento de várias acepções sociais, inclusive científicas. Ademais, a pluralidade 

de pensamento favorece a evolução do indivíduo, uma vez que o pensar humano, por mais 

individual que seja, é reflexo das interações sociais por ele feitas (SIEBENEICHLER, 

2011, p. 343).  

Essas interações sociais contribuem para o desenvolvimento da memória 

individual humana e, por consequência, a memória coletiva. Por tal razão, a tensão entre 

proteção da vida privada e liberdades comunicativas se manifesta diante da possibilidade 

de suprimir ou apagar dados, independentemente de sua relevância social, pois impacta 

diretamente no conteúdo informacional que deve ser acessível a todos, traduzindo a ideia 

de liberdade de comunicação e informação e proteção da memória. 

Para Frajhof (2019, p. 74), o conceito de direito ao esquecimento deve observar 

duas vertentes. De um lado, o direito ao esquecimento na internet e, de outro, o direito ao 

esquecimento nas mídias e materiais distintos da internet. Assim, direito ao esquecimento 

seria o direito que os indivíduos têm de evitar que outras pessoas possam divulgar fatos 

criminosos ocorridos no passado, realizando a ponderação entre o direito à privacidade e 

intimidade e o direito coletivo de acesso à informação.  

No que tange especificamente ao direito ao esquecimento na internet, Frajhof 

(2019, p.72) afirma que “diante do atual contexto da sociedade da informação, o conceito 
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do “direito ao esquecimento” ganhou novos contornos quando pensado na sua aplicação 

na internet, sobretudo a partir da decisão do caso González e da previsão desta expressão 

no novo Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais da União Europeia”. A autora 

continua seu raciocínio, afirmando que os agentes da internet possuem novos deveres que 

devem ser observados no contexto virtual, pois a inobservância destes deveres gera, por 

conseguinte, a imposição de obrigações (FRAJHOF, 2019, p. 72). O campo virtual, de 

certo modo, auxilia na lembrança constante do passado, haja vista que, com um único 

clique, qualquer pessoa tem acesso a qualquer dado ou informação que queira pesquisar, 

apenas utilizando os sites de busca, tais como Google e Yahoo, sendo mais um obstáculo 

para a aplicação do direito ao esquecimento, em razão da extensão de alcance, seja no 

número ilimitado de pessoas com possibilidade de acesso à informação, seja na ausência 

de fronteiras espaciais. 

Ainda dentro do contexto de estudo do conceito do tema, há quem defenda a 

existência de outras acepções do instituto, tais como: direito à reabilitação, direito ao 

apagamento, direito à desindexação e direito à obscuridade, sendo cabível analisar 

brevemente cada variante (REIS, 2019, p. 95). 

O direito à reabilitação está vinculado à ideia de ressocialização de ex-condenados 

e à obtenção de nova chance de viver em sociedade e, para isso, é fundamental que o 

passado criminoso do indivíduo seja esquecido, após o cumprimento de sua pena (por já 

ter quitado sua dívida com a sociedade) ou em caso de absolvição, pois não há interesse 

público em armazenar informações de alguém que foi absolvido de uma imputação penal 

(REIS, 2019, p. 97). 

O direito ao apagamento está consubstanciado na possibilidade de apagar dados 

lançados na internet, os quais não mais refletem o atual momento da vida do indivíduo 

ou não sejam mais relevantes. Ademais, deve ser lembrado que uma informação 

armazenada na internet, ainda que verídica no momento de seu lançamento, pode tornar-

se ilícita com a passagem do tempo e sua divulgação nociva ao titular, conferindo o direito 

de exigir o seu apagamento (REIS, 2019, p. 98). 

Para melhor entendimento do que consiste o direito à desindexação, convém expor 

o trecho abaixo: 

 
É preciso compreender que um mecanismo de busca é essencialmente um 
conjunto de programas de computador que executa diversas tarefas com o 
objetivo de possibilitar a localização de arquivos e web sites que contenham 
ou guardem relação com a informação solicitada pelo usuário. O 
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funcionamento desse sistema envolve a utilização de palavras-chave 
fornecidas pelo usuário, as quais são procuradas em índices criados pelo 
próprio mecanismo de busca a partir de visitas automatizadas a web sites 
realizadas por softwares específicos, conhecidos como robôs. Quando as 
palavras-chave são localizadas nesse índice, uma lista contendo os links a elas 
relacionados e apresentada ao usuário, possibilitando o acesso as informações 
que foram encontradas conforme os termos da pesquisa especificada. De modo 
simplificado, os softwares robôs vasculham continuamente as informações 
disponibilizadas na World Wide Web, possibilitando ao mecanismo de busca 
criar um índice próprio, contendo informações a respeito dos web sites 
visitados – procedimento conhecido no jargão informático como indexação 
(LEONARDI, 2011, p. 287). 
 

Observa-se que direito à desindexação, assim como o direito de apagamento, 

também está mais ligado ao ambiente virtual e, diante da leitura do trecho acima, conclui-

se que é o direito de solicitar a retirada de resultados ou a omissão destes, da relação de 

um provedor de buscas da internet, mediante a utilização de uma palavra-chave, que pode 

ser, inclusive, o nome de um indivíduo. O chamado direito à desindexação tomou força 

com o julgamento do caso González versus Google pelo TJUE, que, ao decidir em favor 

de González, expôs a possibilidade de suprimir o nome do autor da lista de resultados que 

relacionavam seu nome a matéria jornalística que continha seus dados pessoais (REIS, 

2019, p. 101). 

O direito à obscuridade tem origem nos Estados Unidos, como uma alternativa de 

se aproximar do modelo europeu de proteção de dados pessoais, sem que possa revelar-

se como censura. A preocupação americana possui como pano de fundo a garantia de 

liberdade de expressão prevista na primeira emenda e a tendência decorrente de tal 

previsão de que a divulgação de informações verdadeiras prevalece sobre os direitos de 

privacidade dos indivíduos. Em razão disso, a americana Julie Brill, ex-integrante da 

Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, propôs como alternativa o direito à 

obscuridade, consistindo na criação de obstáculos virtuais pelos provedores de busca para 

localização dos dados pesquisados, tornando estes obscuros (REIS, 2019, p. 102).  

Dado todo o exposto, é possível afirmar que o direito ao esquecimento é o direito 

de pleitear que fatos traumáticos, constrangedores e vexatórios, ocorridos no passado e 

passíveis de causar prejuízos ao seu titular, permaneçam restritos ao seu tempo pretérito, 

impedindo a divulgação destes, por ferir a dignidade, honra, imagem, nome, privacidade 

e intimidade do indivíduo, espectros dos direitos de personalidade, os quais recebem 

proteção constitucional. 
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2.4 Origem histórica do direito ao esquecimento 

 

No que tange a sua origem histórica, verifica-se que a égide do direito ao 

esquecimento tomou fôlego com o direito comparado e os célebres casos reiteradamente 

citados em artigos científicos, livros, julgamentos e qualquer outro tipo de material 

intelectual sobre o tema. É a partir da análise destes episódios históricos que se observa 

o surgimento do instituto e o seu desenvolvimento ao longo do tempo (WOHJAN; 

WISNIEWKI, 2015, p. 3). 

O advento do instituto encontra raízes no direito penal, como elemento essencial 

para ressocialização de ex-presidiários e oportunidade de um novo recomeço de vida. Os 

erros cometidos no passado não justificam uma perseguição eterna (LIMA; SILVA, 2016, 

p. 328). Além disso, manter vivas informações do crime cometido pelo sujeito após o 

cumprimento integral de sua pena revela-se, no mínimo, desarrazoado, haja vista que um 

dos escopos pretendidos com a condenação penal é a reinserção do condenado a 

sociedade. 

O termo direito ao esquecimento surgiu na França (droit a l’oubli) criado pelo 

professor Gerald Lyon-Caen, em comentário referente à decisão judicial proferida na 

década de 1960, no caso Del-leSegret versus Soc Rome Film, mais conhecido como 

Affaire Landru, onde a ex-amante de um notório serial-killer, chamado Henri Landru, 

ajuizou ação pretendendo reparação de danos pela exibição de um documentário que 

retratava fatos do seu passado, os quais ela pretendia esquecer. Argumentou ainda que 

não tinha concedido autorização prévia para produção da obra artística e uso de seu nome. 

Sua demanda foi julgada improcedente, pois restou o entendimento de que o filme era 

baseado em informações já divulgadas publicamente pela autora, logo o filme era lícito, 

não havendo que se falar em pagamento de indenização (REIS, 2019, p. 143).  

De acordo com Denise Pinheiro (2016, p. 135), conforme citada por Izabella Z. 

Frajhof (2019, p. 60), a expressão inicialmente usada pela autora da demanda francesa 

teria sido la prescription du silence (a prescrição do silêncio). Porém, em razão da 

dificuldade de Gerald Lyon-Caen em conferir um significado ao termo original, o referido 

jurista utilizou a expressão droit a l’oubli para explicitar o anseio da autora. 

Convém registrar uma interessante observação: embora o jurista francês Gerald 

Lyon-Caen tenha assumido a posição de defensor da existência de um direito do indivíduo 

de proteger o seu passado em razão do decurso do tempo, ele confiava que tal hipótese 
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não se aplicava ao caso Affaire Landru, uma vez que a vida privada da autora já tinha 

sido anteriormente exposta pela própria (FRAJHOF, 2019, p. 61). 

Entretanto, somente na década de 1980, o direito ao esquecimento foi mencionado 

e reconhecido de forma expressa pela justiça francesa. Trata-se do caso Madame M versus 

Filipacchi et Congredipresse, no qual a autora ajuizou ação indenizatória em face da 

revista francesa Paris Match, por motivo de publicação de uma foto da demandante com 

a indicação de que era uma criminosa e que seria responsável pelo assassinato da ex-

amante de seu marido e do filho dela. Ao enfrentar o caso, a justiça francesa não 

reconheceu o pedido de difamação, mas entendeu que a exibição da fotografia da autora 

violava sua honra, e que a matéria jornalística era despida de relevância, eis que não era 

atual, pois já tinham se passado quinze anos entre a tragédia e a divulgação do fato, 

tampouco acrescentava conteúdo à cultura histórica do público, não justificando a 

violação do direito à privacidade da autora (FRAJHOF, 2019, p. 61). 

Na década de 1990, a Corte de Cassação Francesa conferiu nova roupagem ao 

direito ao esquecimento, na apreciação do caso Madame Monange versus Kern. Este 

último publicou um livro de memórias do período em que atuou como resistente da 

ocupação nazista no território francês. Em uma das passagens do livro, concentrava-se a 

narrativa do julgamento e condenação do casal francês colaboracionista Chatelat e sua 

amante Madame Monange, ocorrido no ano de 1946. Com a publicação da obra literária, 

Madame Monange ajuizou ação em face de Kern, sob a alegação de violação de sua 

privacidade e ocultação da informação de que foi beneficiada pelo instituto da graça em 

1947 (FRAJHOF, 2019, p. 62). 

A demandante pretendia a apreensão dos exemplares do livro e supressão de 

determinados trechos. Em primeiro grau, seu pedido foi concedido. Todavia, a decisão 

sofreu reforma em segundo grau, pois a Corte de Apelação de Beçason reconheceu o 

caráter histórico da obra, logo era dispensável o consentimento da interessada para tratar 

de assuntos envolvendo sua privacidade, os quais já tinha sido divulgados pela imprensa 

local a época dos fatos, estando ainda registrados em documentos públicos (FRAJHOF, 

2019, p. 63). 

Vê-se que o cenário jurídico internacional contribuiu bastante para o 

desenvolvimento do instituto, e um dos precedentes mais conhecidos é o caso Lebach, 

ocorrido na Alemanha, o qual já foi citado anteriormente neste trabalho, especificamente 

no capítulo 1, página 22. Resumidamente, na década de 1960, quatro soldados alemães 
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foram assassinados em serviço, e suas armas foram levadas por seus algozes. Os 

criminosos foram julgados e condenados. Anos depois, próximo de deixar a prisão, um 

dos infames, o qual fora condenado na condição de partícipe do crime, tomou 

conhecimento de que uma emissora de televisão alemã pretendia exibir um programa 

sobre o episódio, sob o título de “O assassinato de soldados em Lebach”, reacendendo na 

memória popular o delito ocorrido (LIMA; SILVA, 2016, p. 330). 

Incomodado com a exposição do fato, o indivíduo ajuizou ação visando a impedir 

a exibição do programa. Alegou em sua defesa que a atração televisiva violava seus 

direitos de personalidade e prejudicava sua ressocialização. O caso chegou ao Tribunal 

Constitucional Alemão, o qual decidiu favoravelmente ao autor, pois entendeu que as 

informações exibidas careciam de interesse atual, e que a divulgação de fotos, nome e 

dados pessoais do indivíduo prejudicava a sua reintegração à sociedade (WOHJAN; 

WISNIEWSKI, 2015, p. 4). 

Constata-se que, no caso alemão, o direito ao esquecimento prevaleceu de forma 

implícita, em detrimento do direito à memória, pois, no entendimento do Tribunal alemão, 

a veiculação do programa de TV atendia a um interesse do público e não a um interesse 

público, situações bastante distintas (REIS, 2019, p. 129). O primeiro está ligado à 

curiosidade alheia, ao passo que o segundo vincula-se à defesa de valores de interesse 

coletivo. 

A preocupação do direito ao esquecimento e sua relação com a internet ganhou 

força com o julgamento ocorrido na Espanha e julgado pelo TJUE em 2014. O caso Mário 

Costeja González versus Google igualmente já foi citado neste trabalho, no capítulo 1, 

página 23. Porém, ganhou destaque por ter ocorrido posteriormente ao fenômeno da 

internet e por inaugurar uma nova acepção à tutela do esquecimento, qual seja, o direito 

à desindexação. No caso em tela, o TJUE decidiu em favor de González, pois entendeu 

que o direito a ser esquecido deveria prevalecer, em razão da ausência de interesse público 

em divulgar uma notícia desatualizada. O TJUE entendeu ainda que a manutenção dos 

dados pessoais do autor era injustificada e que os provedores de busca eram responsáveis 

pela remoção dos links de pesquisa que vinculavam o nome do demandante à notícia de 

execução patrimonial para fins de quitação de dívidas perante a seguridade social 

espanhola (MAURMO, 2017, p. 7).  

No Brasil, o direito ao esquecimento ganhou evidência através do Superior 

Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento dos seguintes recursos: recurso especial nº 
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1.335.153/RJ, mais conhecido como caso Aída Curi e o recurso especial 1.334.097/RJ, 

chamado de caso Chacina da Candelária. Ambos os recursos têm origem em ações civis 

ajuizadas em face do canal de televisão Rede Globo e tiveram como pano de fundo a 

reconstituição dos fatos e exibição no programa Linha Direta (LIMA; SILVA, 2016, p. 

328). 

No primeiro caso, o programa Linha Direta – Justiça, transmitido pela Rede 

Globo, reproduziu o assassinato da jovem Aída Curi, ocorrido na década de 1950, com 

exposição do nome e da imagem da falecida. Os irmãos da vítima ajuizaram ação em face 

da emissora, visando à reparação de danos morais, sob a alegação de que a exibição do 

programa reabria feridas e reavivava o sofrimento sentido no passado. Ao enfrentar a 

questão, o STJ entendeu que a morte da jovem é um fato histórico, e que o decurso do 

tempo agiu na diminuição da dor e, por maioria de votos, decidiu preservar o direito à 

memória em detrimento do direito ao esquecimento (SOUZA, 2015, p. 2). 

No segundo caso, a chacina da Candelária ocorrida na década de 1990 também foi 

retratada pelo programa de mesmo nome, cuja exibição consistia em narrar o assassinato 

de meninos de rua por policiais militares enquanto dormiam nas escadarias da igreja 

Nossa Senhora da Candelária, localizada no Rio de Janeiro. Um dos acusados, chamado 

Jurandir Gomes de França foi absolvido das acusações de participação no crime, porém 

seu nome foi exposto na obra televisiva, fato que lhe acarretou angústia e dor vividos no 

passado. O STJ entendeu que era possível contar a história sem identificar Jurandir e 

aplicou o direito ao esquecimento para proteger seus direitos da personalidade 

(LUCENA, 2016, p. 3). 

Cumpre informar que os casos enfrentados pelo STJ serão objeto de melhor 

análise no capítulo seguinte. Por este motivo, não foram enfrentados detalhadamente, haja 

vista que será dada atenção especial aos votos e respectivas motivações jurídicas dos 

Ministros que participaram de cada julgamento. 

A análise da origem histórica do instituto revela que seu ponto de tensão consiste 

na colisão de direitos fundamentais. De um lado, encontra-se a proteção dos direitos de 

personalidade: nome, imagem, memória individual, intimidade e privacidade, os quais 

devem ser assegurados para fins de pleno desenvolvimento do indivíduo e respeito a sua 

dignidade. Por outro lado, existe a proteção do direito de informar e ser informado e da 

liberdade de expressão, vinculados diretamente a preservação da memória coletiva e 

exercício dos direitos civis e políticos de um povo. Todo esse cabedal de direitos 
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fundamentais está protegido pela Constituição Federal de 1988 e encontrar o equilíbrio 

entre esses direitos quando em colisão é o desafio enfrentado para aplicação do direito ao 

esquecimento.   

2.5 O direito à liberdade de expressão e o direito à informação: análise de seus 

aspectos jurídicos gerais  

 

O texto constitucional brasileiro inseriu o direito à liberdade de expressão no 

artigo 5º, inciso IV que prescreve “é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado 

o anonimato” e no inciso IX do mesmo artigo que impõe a liberdade de “expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença” (BRASIL, 1988). A previsão está disposta no rol dos direitos 

fundamentais da Lei Maior, o que por si só enseja a sua proteção, devendo ser lembrado 

também que a base de sustentação do Estado Democrático de Direito é o respeito a 

opinião pública, cuja construção é resultado das informações recebidas e transmitidas 

pelos seus cidadãos. 

Neste sentido, é forçoso lembrar que os mandamentos constitucionais devem ser 

observados em todas as relações jurídicas e sociais, pois a compreensão e aplicação dos 

princípios orientadores do direito passam inexoravelmente pelos direitos fundamentais, 

os quais descendem da dignidade humana, expressamente prevista no artigo 1º, inciso III 

da Constituição Federal de 1988 (BOFF; DIAS, 2013, p. 577). É inafastável o respeito à 

dignidade humana em todas as teias sociais, desde a celebração de um simples contrato 

até as complexas tensões decorrentes das conexões firmadas que envolvam interesses 

individuais de um lado e interesse coletivo de outro. 

O tema objeto de estudo remete aos ditames da liberdade de expressão, uma vez 

que esta possui o encargo de servir de defesa das manifestações humanas, as quais não 

podem sofrer delimitação prévia, ante o risco de ferir sua essência. Contudo, como todo 

direito fundamental, a liberdade de expressão não é absoluta e, sim, relativa, dada a 

necessidade de se harmonizar com os demais fundamentos constitucionais. São exemplos 

de restrição ao direito de liberdade de expressão: vedação ao discurso de ódio e 

exteriorização que incentive a prática de violência ou que faça apologia ao crime (BOFF; 

DIAS, 2013, p. 578). 
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Essa restrição ao direito de liberdade de expressão justifica-se pela proteção das 

minorias. O discurso do ódio e a incitação à violência são contrários ao exercício da 

democracia, pois seu objetivo é silenciar a vítima ou várias vítimas que, na maioria dos 

casos, pertencem ao grupo de minorias vulneráveis, retirando-lhes a capacidade de se 

manifestarem em defesa de seus direitos (BRANDÃO, 2015, p. 2).  Assim, o discurso de 

ódio pode ser entendido como qualquer declaração que tenha como escopo inferiorizar, 

segregar ou discriminar pessoa ou grupo em razão de suas características pessoais, tais 

como: raça, etnia, gênero, religião, nacionalidade, orientação sexual, entre outras. 

Ratifica-se que, no Brasil, a salvaguarda de todos os grupos sociais está prevista 

no artigo 3º, inciso IV da Constituição Federal de 1988, que prevê como sendo objetivo 

fundamental a promoção do bem de todos indiscriminadamente. A previsão de punição 

pelo cometimento de crime de ódio está fixada no artigo 1º da lei nº 7.716 de 05 de janeiro 

de 1989 com redação dada pela lei nº 9.459 de 15 de maio de 1997 (BRANDÃO, 2015, 

p. 3).   

A liberdade de expressão possui conexão com diversos outros direitos 

fundamentais, dentre os quais, a liberdade de imprensa. Um raciocínio rápido pode 

vincular limitadamente a liberdade de imprensa com o exercício da atividade jornalística, 

como se fosse um direito individual do profissional de jornalismo. Contudo, seu campo 

de proteção abrange também a sociedade e o direito dos cidadãos de receberem 

informações verdadeiras dos seus veículos de comunicação (BOFF, DIAS, 2013, p. 579). 

O efetivo cumprimento dos direitos fundamentais passa pelo acesso coletivo a 

informação verídica e ética, que são disponibilizadas pelos meios de comunicação. Com 

isso, observa-se que a atividade de imprensa desempenha relevante papel social, pois 

auxilia na fiscalização da atuação estatal pelos seus cidadãos, fortalecendo as raízes de 

sustentação da democracia nacional (REIS, 2019, p. 57). Para tanto, é recomendável a 

existência de diversos veículos de comunicação, sendo desaconselhável o seu monopólio. 

O direito à liberdade de expressão também possui elo com o direito à informação, 

que, por sua vez, é vinculado à imprensa, por nutrir a sociedade cessando a sua fome de 

conteúdo. Igualmente, vincula-se ao direito à memória, com a distinção de que este visa 

salvaguardar fatos históricos de importância coletiva, ao passo que o direito à informação 

tem como objeto amparar o conteúdo informacional em si. É um direito fundamental e 

está previsto no artigo 5º, incisos XIV, XXXIII, XXXIV, LXXII e LXXVII da 

Constituição Federal de 1988 (CEPIK, 2000, p. 4).  
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Por direito à informação entende-se aqui um leque relativamente amplo de 
princípios legais que visam a assegurar que qualquer pessoa ou organização 
tenha acesso a dados sobre si mesma que tenham sido coletados e estejam 
armazenados em arquivos e bancos de dados governamentais e privados, bem 
como o acesso a quaisquer informações sobre o próprio governo, a 
administração pública e o país, ressalvados o direito à privacidade, o sigilo 
comercial e os segredos governamentais previstos em lei (CEPIK, 2000, p. 4).  
 

Na visão de Boff e Dias, as faces do direito à informação são (BOFF; DIAS, 2013, 

p. 582): o direito de prestar informações e o direito de acesso e busca à informação. Diante 

desta afirmação, não seria ousado afirmar que o direito à informação é uma prerrogativa 

humana, sendo necessário para a formação do conhecimento e consciência humana, 

conforme já asseverado neste trabalho em outra oportunidade. Toda sociedade 

democrática possui como bandeira a soma e salvaguarda do direito à informação e 

liberdade dos veículos de imprensa, cuja soma resulta na manifestação do pensamento 

crítico de seu povo e maior participação popular nos assuntos políticos de seu país. 

O direito à informação é elementar para o desenvolvimento da personalidade, do 

contrário tem-se a sua asfixia. As informações são difundidas pelos meios de 

comunicação: jornais, revistas, rádio, telefone, televisão, computadores e internet, nos 

quais todos contribuem para sua divulgação. A internet, lógico, ganha destaque, por ser o 

canal de comunicação mais utilizado na sociedade contemporânea e é por esta razão que 

o seu acesso deve ser favorecido a todos sem distinção, bem como os meios para sua 

utilização. 

O volume e a velocidade de alcance da informação e a facilidade de obtê-la a 

qualquer momento e em qualquer lugar, auxiliado em grande parte pela internet e pelo 

desenvolvimento contínuo da tecnologia, fez surgir o termo sociedade da 

hiperinformação, denominando uma das características da sociedade contemporânea que 

é essa relação intensa com o conteúdo informacional (BOLDRINI, 2016, p. 1). Não é 

demais afirmar, ainda que de forma metafórica, que, nos dias de hoje, os indivíduos têm 

fome de notícia, ante a necessidade de produzir, absorver e propagar as informações, 

independentemente da natureza de seu conteúdo. 

A web modificou não só a forma de fazer notícia, mas alterou também o 

comportamento humano como, por exemplo, a desinibição online observada em algumas 

pessoas, traduzida na alteração da forma de se comunicar e de se comportar por estar no 
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ambiente virtual, adotando padrões que o indivíduo provavelmente não empregaria no 

contato pessoal (COUTINHO, 2013, p. 41). 

Outra alteração observada no comportamento humano tem ligação com o modo 

de se estabelecer interações sociais. Antes, restritas ao mundo real, estas ganham espaço 

também no mundo virtual, no qual os personagens da relação não se conhecem 

fisicamente, porém isto não foi obstáculo para firmar negócios, contratar pessoas e 

serviços, adquirir bens e manter relações amorosas, implicando em modificações e 

interferências no casamento, namoro e até mesmo nas relações íntimas sexuais 

(COUTINHO, 2013, p. 42). Na visão de Bauman e Raud (2015, p. 98), os seres humanos 

atualmente vivem simultaneamente em dois universos: o off-line e o online, equivalentes, 

respectivamente, ao mundo real e virtual, cabendo a cada indivíduo estabelecer os padrões 

de comportamento que deverá seguir em ambas as esferas, o qual é afetado pelas 

experiências vividas em cada um deles.   

Cabe lembrar que não há legislação regulamentando os padrões de 

comportamento ético a serem seguidos na internet, porém a ausência de um código de 

conduta não significa que condutas permissivas estão livres de imputação de 

responsabilidade, pois o sistema jurídico possui normas legais capazes de impor as 

obrigações decorrentes do mau uso do direito de informar e ser informado. O próprio 

texto constitucional, no seu artigo 5º, inciso V e X, assegura o direito à indenização 

proporcional ao agravo em caso de ofensa aos direitos de personalidade (BOFF, DIAS, 

2013, p. 585). Percebe-se que abusos de direito e lesão à intimidade e dignidade dos 

indivíduos não devem ser tolerados.  

Dado o exposto, resta ratificado que a internet é um importante meio de 

comunicação e registro da memória e isto deve ser exaltado. Sua agilidade na transmissão 

de informações e seu alcance são inestimáveis e de extrema importância para o exercício 

das liberdades comunicativas, eis que colabora para o desenvolvimento social e 

democrático, o qual só é possível diante da manutenção e preservação de sua 

independência.  

Cumpre evocar que todo conteúdo inserido no ambiente digital ali permanece por 

tempo indeterminado. E é justamente aqui que reside a tônica deste trabalho. Como 

afirmado linhas acima, os benefícios da internet são inquestionáveis, assim como é 

indiscutível que ofensas a direitos fundamentais não devem ser toleradas.  
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Diante disso, pode se afirmar que existem dados armazenados na internet cuja 

passagem de tempo trouxe-lhes inutilidade, ainda que sejam verídicos, ou até mesmo 

transformou a informação. Se no passado era de interesse público, no presente pode ser 

que esse interesse tenha desaparecido. Como se não bastasse, sua exposição pode impor 

prejuízos de ordem individual que, somado às peculiaridades anteriores, suscita a 

aplicação do direito ao esquecimento para apagar ou suprimir informações que afetem 

negativamente a intimidade e privacidade de um indivíduo. 

Porém, a aplicação do direito ao esquecimento não se mostra tão simples, dada a 

relevância social das liberdades comunicativas para manutenção do Estado Democrático 

de Direito. O direito ao esquecimento atua como ponto de equilíbrio na relação de tensão, 

envolvendo as liberdades de expressão, imprensa e de informação e os direitos de 

personalidade e intimidade (SARLET; FERREIRA NETO, 2019, p. 76).   

O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 enuncia os direitos fundamentais que 

devem ser protegidos, cujo rol é meramente exemplificativo. Nele está inserido, dentre 

outros, o direito à liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de expressão 

artística, científica, intelectual, o direito de informação, a proteção da intimidade, 

privacidade, nome, honra e imagem. Destaca-se que o legislador constituinte atribui igual 

importância para todos os direitos ali inseridos. Entretanto, em determinadas situações, 

não será possível conferir proteção semelhante a todos estes direitos, e um destes blocos 

restará dominante apto a receber maior proteção em detrimento dos demais. 

Sarlet e Ferreira Neto (2019, p. 77) entendem que a Constituição Federal de 1988 

foi mais detalhada nos critérios de controle do direito de liberdade de expressão e 

informação, inclusive fazendo menção ao artigo 220 e seus parágrafos, que proíbe 

qualquer tipo de censura e fixa as competências legislativas para fins de regulamentação 

de produção publicitária, sendo este um prenúncio de que o legislador constituinte 

preferiu estabelecer, por ele mesmo, os critérios de restrição às liberdades de 

manifestação de pensamento, deixando a análise dos parâmetros restritivos do direito de 

intimidade e privacidade para momento posterior, que poderá ser feita pelo Poder 

Judiciário ou Legislativo. 

Percebe-se que, na visão dos autores, a Carta Magna concedeu destaque aos 

direitos que integram as liberdades comunicativas e que, por isso, o reconhecimento do 

direito ao esquecimento para fins de apagamento de dados ou desindexação de 

informações deve ser feito excepcionalmente e somente após análise minuciosa de 
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diversos critérios que confirmem a real necessidade de fazer prevalecer a salvaguarda dos 

direitos de personalidade. 

2.6 Da proteção do direito à privacidade e intimidade 
 

O direito de privacidade está disciplinado no artigo 5º, inciso X da Constituição 

Federal de 1988 e no Código Civil e 2002, artigo 21, o qual leciona que “a vida privada 

da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as 

providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma” 

(BRASIL, 2002). O direito à privacidade também está previsto em diversos tratados 

internacionais de tutela dos direitos humanos como, por exemplo, na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (artigo 12), no Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos (artigo 17) e na Convenção Americana dos Direitos Humanos (artigo 11) 

(OLIVEIRA, SIRVENTI; BENEDELLI, 2006, p. 152). 

  O direito à privacidade traduz-se no resguardo do modo de ser da pessoa e dos 

aspectos de sua vida privada, de forma que somente seja exposto ao público aquilo 

efetivamente autorizado pelo indivíduo (REIS, 2019, p. 91). É vedado à imprensa ou 

qualquer pessoa ingressar no campo privado de outrem. Não por ser este imoral, 

vergonhoso ou criminoso e, sim, porque o seu transpasse implica em banalização dos 

sentimentos do indivíduo (OLIVEIRA, SIRVENTI; BENEDELLI, 2006, p. 150).  

Já o direito à intimidade refere-se ao modo de ser, o íntimo secreto do indivíduo, 

constituindo um dos atributos da personalidade humana, que, por conseguinte, é 

indisponível e de caráter absoluto. Ressalta-se que integra os direitos da personalidade, 

englobando o nome, imagem e honra os quais são inatos à pessoa natural, garantindo o 

mínimo para o exercício de sua condição humana (OLIVEIRA, SIRVENTI; 

BENEDELLI, 2006, p. 154). Considerando que a preservação do direito à intimidade está 

afeta a salvaguarda dos direitos da personalidade, é possível afirmar que sua base de 

amparo constitucional está insculpida no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal de 

1988, que faz menção expressa ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Reis (2019, p. 91) afirma que “o conceito de intimidade varia de pessoa para 

pessoa, bem como de país e cultura de onde emergiu a sua formação. Podemos entender 

que o direito à privacidade é gênero do qual o direito à intimidade é espécie”. A violação 

do direito à intimidade ocorre na divulgação ilícita de aspecto íntimo do indivíduo, 
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mediante ao compartilhamento não autorizado de informações obtidas por meio de uma 

relação de confiança, caracterizando evidente abuso. 

Os conceitos de privacidade e intimidade explicitam o vínculo inquebrantável que 

os une, cujos valores supremos defendidos no texto constitucional, são 

incontestavelmente merecedores de amparo jurídico. Estes conceitos traduzem a 

prerrogativa do ser humano ser deixado só, em paz, de ser esquecido (MACHADO; 

NEGRI, 2017, p. 370). Para Maria Helena Diniz (2017, p. 20) o direito a ser esquecido 

possui autonomia por força do princípio da dignidade da pessoa humana e por ser 

derivado do direito à privacidade e intimidade, os quais integram o rol dos direitos de 

personalidade. 

 
O direito a ser esquecido é o de não ter sua privacidade histórica devassada, a 
qualquer tempo, por terceiros. O passado de uma pessoa não pode ser exposto 
para ser objeto de diversão pública ou de curiosidade alheia. É o direito da 
pessoa à autodeterminação informativa, ou seja, de controlar seus dados 
pessoais, de decidir se fatos pretéritos alusivos à sua vida poderão ser, ou não, 
novamente, alvo de noticiários, comentários, filmagens que possam afetar sua 
vida presente ou futura (DINIZ, 2017, p. 20). 

 

Os avanços tecnológicos e a internet favorecem a violação dos direitos à 

privacidade e intimidade. Como já exposto neste trabalho, a internet acarretou alterações 

no comportamento humano e no volume do conteúdo informacional armazenado, não só 

pelo seu aumento, mas (principalmente) pelo tempo e segurança dos dados acumulados 

(SARLET; FERREIRA NETO, 2019, p. 41). 

Este acervo de informações depositadas na web, seja no armazenamento de dados 

na nuvem, seja nas páginas da internet facilmente localizadas pelos provedores de busca 

mediante a inserção de uma palavra-chave ou qualquer outra plataforma digital, pode ser 

formatada ou modificada não só pelo responsável por seu lançamento e destinatário da 

memória digital, mas também por terceiros estranhos que compartilham do ambiente 

coletivo em que tal conteúdo informacional é produzido (SARLET; FERREIRA NETO, 

2019, p. 41). 

A memória digital cria o efeito da eternidade da informação, obstaculizando o 

esquecimento do passado. Como consequência deste efeito, tem a possibilidade do 

passado vir à tona a qualquer tempo, inclusive sendo interpretado livremente por qualquer 

um, desfavorecendo a superação dos erros cometidos no passado e traumas vivenciados, 
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o que, por consequência, prejudica o desenvolvimento do indivíduo cujo passado se faz 

presente contra sua vontade (SARLET; FERREIRA NETO, 2019, p. 42). 

O direito a ser esquecido, aliado à proteção da privacidade e intimidade, remete à 

ideia de autonomia do indivíduo, por estar vinculado à defesa da memória privada, ou 

seja, de assegurar que o indivíduo não seja forçado a rememorar fatos que deseja esquecer 

(DINIZ, 2017, p. 18). Assim, considerando que é um direito da personalidade, aquele que 

se sentir lesado pode provocar o Poder Judiciário para obter medida que imponha ao 

agente um comportamento negativo de modo que não seja forçado a lembrar. Evidencia-

se que a medida não é para esquecer, mas para impedir a imposição de uma lembrança 

desagradável, sem a presença de um motivo justo (DINIZ, 2017, p. 18).  

Ainda referente à tutela jurisdicional, cumpre ressaltar que a ofensa à privacidade 

e intimidade confere possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais e/ou materiais, caso estes já tenham sido experimentados pelo indivíduo 

que deseja ser deixado em paz.  

O direito a ser esquecido não possui a pretensão de apagar o passado do seu titular, 

mas de resguardar sua privacidade histórica, de modo a conferir-lhe a decisão de escolher 

se divulga ou não a sua história. Relaciona-se diretamente com o direito à identidade 

pessoal, favorecendo a individualização da pessoa no meio social, isto é, o conjunto de 

características que fará com que seja reconhecida pelos seus pares (DINIZ, 2017, p. 19).  

A manutenção de uma informação pretérita se justifica quando relacionada à 

defesa do interesse público, necessidade histórica e respeito à memória coletiva, com 

observação da presença do requisito de utilidade. Caso nenhum destes critérios estejam 

presentes, não há fundamento para sua conservação, devendo ser suprimida para fins de 

proteção do nome, honra, imagem, identidade e demais aspectos da personalidade do 

indivíduo. Ratifique-se que a proteção da esfera individual humana não pode ser usada 

como argumento para prática de censura, sob pena de violação do direito de liberdade de 

expressão e informação. 

Indubitavelmente, a aplicação do direito ao esquecimento para proteção dos 

direitos de personalidade não é tarefa simples, dada a natureza do instituto e seu 

dinamismo. A utilização do juízo de ponderação e do critério de proporcionalidade se 

mostra técnica mais próxima de concretude e salvaguarda do equilíbrio na relação de 

tensão dos direitos fundamentais. 
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3 O ARGUMENTO DE PONDERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE NA 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ E NO STF NO TEMA DO DIREITO AO 
ESQUECIMENTO 

 

A discussão em torno do direito ao esquecimento gravita no terreno da 

ponderação, uma vez que o seu debate exsurge a partir de circunstâncias reais envolvendo 

a colisão entre a salvaguarda dos direitos da personalidade e outros direitos fundamentais 

previstos na Constituição Federal de 1988 (SARLET; FERREIRA NETO, 2019, p. 183). 
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Para o reconhecimento do direito ao esquecimento, é fundamental definir os seus 

limites e a sua abrangência em relação a outros direitos fundamentais. Como visto 

anteriormente, o direito ao esquecimento, como reflexo dos direitos da personalidade, é 

continuamente pleiteado numa situação de embate com outras garantias constitucionais, 

em especial, as de liberdade de manifestação de pensamento, expressão e de informação 

(SARLET; FERREIRA NETO, 2019, p. 183).  

Dito deste modo, a solução do conflito concreto transpassa no exame da 

“distribuição de encargos entre os direitos incidentes, de modo a obter um aquilo que se 

tem designado estado de concordância prática” (SARLET; FERREIRA NETO, 2019, p. 

183), apto a justificar a fixação de restrições de direitos formalmente ilimitados, ainda 

que estas não estejam previstas expressamente no texto constitucional (SARLET; 

FERREIRA NETO, 2019, p. 184). 

Com isso, verifica-se que para assegurar a proteção de direitos fundamentais, 

quando em rota de colisão com outros direitos constitucionais, é essencial aplicar 

limitações, mediante utilização (bastante cautelosa) da técnica da ponderação e 

proporcionalidade. E é justamente esta razão que motivou a realização da análise empírica 

feita neste capítulo, com o escopo de demonstrar se e de que forma o Superior Tribunal 

de Justiça e o Supremo Tribunal Federal vem utilizando o método da ponderação e 

proporcionalidade para fundamentar as suas decisões abrangendo o direito ao 

esquecimento.  

3.1 Metodologia aplicada para a análise empírica 
 

 O ineditismo do tema – ou quando menos de sua discussão a título de proteção de 

um direito ao esquecimento – culmina por determinar um conjunto de decisões 

relativamente reduzido, mas ainda assim, suficiente a evidenciar em que termos dos 

critérios de ponderação e proporcionalidade figuram como determinantes da resposta 

jurisdicional ao conflito. Para perfeito compreensão dos termos em que se deu a 

identificação dos dados e sua análise, proceder-se-á à descrição da metodologia de 

pesquisa empírica aplicada na hipótese. 

3.1.1 Descrição da amostra 
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 Embora a metodologia para construção das amostras envolvendo ambos os 

Tribunais Superiores tenham marcada semelhança, a descrição de sua delimitação se tem 

por relevante para compreender os distintos achados empíricos. 

3.1.1.1 No âmbito do STJ 
 

A pesquisa empírica foi feita, inicialmente, mediante a consulta ao sítio do 

Superior Tribunal de Justiça, no endereço eletrônico 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio, adotando-se como campo de busca a opção: 

“jurisprudência – pesquisa”. A delimitação da chave de busca se deu pelo lançamento no 

campo denominado pesquisa livre, do termo “direito ao esquecimento”, o que determinou 

os seguintes resultados iniciais: 

 
Tabela 1: Incidências do termo de busca por fonte no sítio do STJ 

 
Incidências do termo de busca por fonte no sítio do STJ 
Acórdãos 54 
Decisões monocráticas 1714 
Informativos de jurisprudência 11 

 
Fonte: A autora (2020) 

 

Tendo em conta que o objeto da análise compreendia a posição do Superior 

Tribunal de Justiça na solução de conflitos envolvendo o direito ao esquecimento, e que 

essa aferição só se poderia verificar a partir de uma posição colegiada, optou-se por 

excluir da amostra inicial as decisões monocráticas e as referências havidas nos 

informativos de jurisprudência. Com isso teve-se uma depuração da amostra para 54 

(cinquenta e quatro) acórdãos, cuja distribuição, considerados os ramos do direito 

indexador no sítio, se deu nos seguintes termos: 

 
Tabela 2: Distribuição das amostras conforme o ramo do direito indexador 

  
Distribuição das amostras conforme o ramo do direito 

indexador 
Direito Processual Civil 7 
Direito de Família 1 
Direto Penal e Processual Penal 37 
Direitos Fundamentais 9 
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Fonte: A autora (2020) 

 

Ainda no esforço de depuração da amostra, excluíram-se as ocorrências que 

contemplassem temas outros que não a relação de tensão entre os direitos fundamentais 

de liberdade de expressão, direito à memória e a proteção do direito à privacidade e 

intimidade. Assim, restaram apenas 09 (nove) acórdãos eleitos, que a partir deste 

momento serão denominados como evidências de estudo. 

Diga-se ainda em aval à exclusão especialmente das incidências no campo penal, 

que das 37 (trinta e sete) ocorrências, 18 (dezoito) versaram sobre anotação anterior de 

registro criminal e sua não utilização como critério de avaliação judicial de maus 

antecedentes, para fins de condenações anteriores ao período descrito no artigo 64, inciso 

I, do Código Penal; 15 (quinze) trataram sobre a possibilidade de produção antecipada de 

prova no processo penal, ante o risco da testemunha esquecer os fatos presenciados em 

razão do decurso do tempo. O restante deles abarcou assuntos diversos envolvendo 

execução penal (STJ, 2020).  

A delimitação da amostra em 09 (nove) ocorrências permitiu sua análise de forma 

individual. Salienta-se que os acórdãos examinados estão disponíveis no sítio eletrônico 

do Superior Tribunal de Justiça. 

Informa-se que o limite temporal de delimitação das evidências de estudo 

encerrou-se em 18 de maio de 2020, sem que se tivesse apontado data de corte inicial. 

3.1.1.2 No âmbito do STF 
 

A aproximação inicial para identificação da amostra no âmbito do STF se deu nos 

mesmos moldes da investigação realizada em relação ao STJ. Neste sentido, o primeiro 

ato foi a consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, http://portal.stf.jus.br/, elegendo 

a opção jurisprudência - pesquisa – jurisprudência do STF. No campo destinado, a busca 

pelo assunto desejado, denominada pesquisa livre, foi inserido o termo “direito ao 

esquecimento” e acionado o comando pesquisar da página do Supremo Tribunal Federal.  

Em seguida, a página da web mostrada, contendo o resultado da pesquisa 

jurisprudencial efetuada, apresentou os seguintes dados demonstrados na tabela abaixo.  

 

Tabela 3: Incidências do termo de busca por fonte no sítio do STF 
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Fonte: A autora (2020) 

 

Tendo em mente que o escopo da análise por amostragem é aferir a posição do 

Supremo Tribunal Federal enquanto Colegiado, no julgamento sobre direito ao 

esquecimento, informa-se, desde já, que foram considerados para finde de delimitação da 

amostra, somente os acórdãos proferidos por se tratarem de julgamento colegiado, tal qual 

na pesquisa anterior, sendo descartadas as demais decisões.  

Assim, apenas os 06 (seis) acórdãos foram apreciados. Destes, restou verificado 

que 04 (quatro) são de natureza penal e, observada mesma metodologia expostos no item 

3.1.1.1, foram desconsiderados, sobrando apenas 02 (dois) acórdãos eleitos para amostra. 

A título de esclarecimento e informação, compete noticiar ao leitor que os acórdãos de 

natureza penal versam sobre os seguintes assuntos: 02 (dois) acórdãos tratam de matéria 

afeta a registro de antecedentes criminais para fins de dosimetria da pena, 01 (um) acórdão 

aborda matéria de execução penal relacionado a pedido de progressão de regime e análise 

de critérios para deferimento e 01 (um) acórdão refere-se a prescrição da pretensão 

punitiva. Esses 04 (quatro) acórdãos formam o grupo de julgados desprezado para exame, 

pois, como já dito, os assuntos neles tratado pertencem ao direito penal, fora do eixo de 

estudo deste trabalho.   

Importante esclarecer que o limite temporal de recolhimento das amostras 

encerrou-se em 01 de maio de 2020. Por consequência, eventual julgamento pela Corte 

Constitucional envolvendo o direito ao esquecimento posterior à data citada não será 

utilizado nesta pesquisa. No que tange ao marco temporal de início, não foi fixado 

nenhum parâmetro inicial de tempo, sendo firmado somente limitação referente ao 

término. 

Desta forma, as 02 (duas) incidências restantes que se encaixam nos critérios desta 

análise foram apreciadas individualmente.  

O primeiro julgamento colegiado proferido pelo Supremo Tribunal Federal sobre 

o assunto abordado neste trabalho ocorreu em 2014, o segundo e o último no ano de 2018. 

Neste sentido, há um hiato de 04 (quatro) anos entre um julgamento e outro, cuja 

Acórdãos 6
Decisões monocráticas 250
Informativos de jurisprudência 11
Questão de ordem 1

Incidências do termo de busca por fonte no síto do STF
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explicação para esta peculiaridade pode ser um dos argumentos expostos acima (STF, 

2020). 

 Em relação à origem territorial das duas amostras escolhidas, ambas são oriundas 

do estado do Rio de Janeiro. O primeiro caso enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal 

é o Recurso Extraordinário com Agravo nº 833.248/RJ (caso Aída Curi), referente à 

exibição de programa de televisão retratando o assassinato de uma jovem, ocorrido na 

década de 1950. O julgamento no Supremo Tribunal Federal ocorreu em 11 de dezembro 

de 2014 e, por maioria, prevaleceu o entendimento da presença de repercussão geral 

acerca da harmonização dos princípios constitucionais da liberdade de expressão e 

informação e os princípios de proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos da 

personalidade, ainda pendente de decisão final (STF, ARE 833248, 2014, p. 1).  

Já a segunda demanda é a Reclamação nº 22.328/RJ, referente à determinação 

judicial de retirada de matéria jornalística de página da web, julgado em 06 de março de 

2018. 

Cumpre informar ainda que há apenas decisão de mérito da Corte em uma delas, 

a saber, a Reclamação nº 22.328/RJ, julgada procedente por unanimidade pela Primeira 

Turma e, por consequência, amparou o direito de informação e liberdade de expressão 

(STF, RCL 22328, 2018, p. 49). 

Já o Recurso Extraordinário com Agravo nº 833.248/RJ, identificado a partir dos 

critérios e busca externados, ainda não obteve julgamento de mérito proferido. Na data 

de 11 de dezembro de 2014, o Tribunal Pleno da Corte, por maioria, conferiu repercussão 

geral ao tema afeto ao direito ao esquecimento, identificado como “Tema 786”, enunciado 

nos seguintes termos: “Aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando 

for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares” recebendo o processo a 

seguinte reautuação: RE nº 1.010.606/RJ na data de 14 de novembro de 2016. Informa-

se que, até a presente data, segundo os registros constantes no andamento processual 

eletrônico exibido na página do Supremo Tribunal Federal, este processo encontra-se 

desde 05 de outubro de 2018 na conclusão com o Ministro Relator Dias Toffoli (STF, 

2020). 

3.1.2 Critério de apuração do uso do argumento de ponderação e/ou 

proporcionalidade 
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 A análise materializada na presente pesquisa envolve a referência direta ao critério 

e técnica clássicos de solução de conflitos de direitos fundamentais. Assim, para a 

aferição da presença do argumento, a análise envolveu a incidência expressa dos dois 

termos. 

Após a escolha das 09 (nove) evidências de estudo no âmbito do Superior Tribunal 

de Justiça, cada acórdão foi examinado individualmente, a partir do documento PDF 

correspondente, aplicando-se pesquisa textual. Na caixa de pesquisa foram utilizados os 

termos de busca “ponderação”, “proporcionalidade”, “adequação” e “necessidade”, 

exatamente nesta ordem, sempre com o fito de averiguar o número de incidências de cada 

uma. Os resultados obtidos na análise do número de incidências das palavras buscadas 

por acórdão, de cada uma das 09 (nove) evidências de estudo, estão apresentados nos 

subitens abaixo, permitindo a análise da presença do argumento por acórdão, 

considerados os votos individuais de cada Ministro. 

Expandindo a análise empírica para todo conjunto da amostra, pôs-se a questão 

de como tratar eventuais votos que puramente acompanhavam o Relator ou a dissidência. 

A dificuldade se punha porque tendo a pesquisa por objetivo aferir a frequência / 

intensidade com que os critérios indicados figuravam como parâmetro orientador da 

decisão, impunha-se adotar uma estratégia em relação a votos que se limitavam a aderir 

a uma posição já externada, do Relator ou de eventual julgador que tivesse inaugurado a 

divergência. Para fins dos gráficos apresentados, optou-se por, na perspectiva de análise 

por caso (item 3.3.2 abaixo) considerar-se tão-somente referências expressas em votos 

existentes. Isso porque se entendeu reproduzir o número de incidências das palavras de 

busca contidas, por hipótese, no voto condutor, para todos aqueles que o acompanharam 

poderia produzir uma falsa impressão de aprofundamento e ampliação do debate em torno 

do direito ao esquecimento e seu conflito com outros direitos fundamentais, que não 

traduzisse a realidade.  

Já a perspectiva comparada, que pretendia a visualização do manejo destes 

mesmos critérios como matriz de solução da quaestio, optou-se pela tabulação não mais 

do número de incidências literais das expressões de busca (“ponderação”, 

“proporcionalidade”, “adequação” ou “necessidade”), mas sim da existência em si do 

argumento, traduzida no signo positivo (“sim”) ou negativo (“não”). 
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3.2 Breve descritivo das hipóteses de fato discutidas na amostra no âmbito do STJ 

 

Importante para compreender em que termos o debate tenha se posto no STJ, e 

quais os direitos fundamentais em discussão, vislumbrar em breve descritivo, as hipóteses 

de fato que chegaram ao Tribunal.  

No ano de 2013 foram realizados os seguintes julgamentos versando sobre direito 

ao esquecimento: Recurso Especial nº 1.335.153/RJ – conhecido como caso Aída Curi e 

o Recurso Especial nº 1.334.097/RJ – chamado de Chacina da Candelária, ambos julgados 

em 28 de maio de 2013 pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Há ainda 

outra coincidência: o Ministro Luis Felipe Salomão atuou como Relator nos dois recursos 

(STJ, 2013). 

No Recurso Especial nº 1.335.153/RJ, por maioria de votos, a Corte negou 

provimento ao recurso interposto pelos familiares da falecida Aída Curi e amparou o 

direito de imprensa e a preservação da memória coletiva em detrimento do direito ao 

esquecimento. Já no Recurso Especial nº 1.334.097/RJ, interposto pela emissora de 

televisão Rede Globo, por unanimidade, o Tribunal da Cidadania negou o provimento ao 

recurso e amparou o direito ao esquecimento, em desfavor do direito de imprensa (STJ, 

2013). Verifica-se que ambos os recursos foram julgados pela mesma Turma e pelos 

mesmos julgadores, porém, ainda sim, o resultado foi diverso, confirmando o quanto é 

polêmico o instituto do esquecimento. 

O Recurso Especial nº 1.434.498/SP (caso Brilhante Ustra) foi em julgado em 09 

de dezembro de 2014. O recurso foi interposto por Carlos Alberto Brilhante Ustra 

requerendo a aplicação do direito ao esquecimento com o fito de afastar possíveis 

imputações de responsabilidade por atos cometidos durante o período da ditadura militar 

no Brasil. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, negou 

provimento ao recurso e amparou o direito de informação vinculado ao direito à memória 

como forma de evitar que novas violações de direitos humanos ocorram em razão da 

presença do interesse público e do caráter histórico do caso em análise. (STJ, 2014). 

Dois anos depois, em 2016, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Recurso Especial nº 1.369.571/PE, também vinculado a episódio ocorrido durante o 

período crítico da democracia brasileira, proferiu acórdão que amparou o direito ao 

esquecimento, afirmando que o direito à informação e à manifestação do pensamento não 
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possuem caráter absoluto e que no caso deveria prevalecer o direito ao esquecimento, em 

decorrência de publicação de matéria jornalística de cunho ofensivo (STJ, 2016).  

No Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.593.873/SP, julgado em 10 de 

dezembro de 2016, a Corte enfrentou questão referente à possibilidade de impor às 

empresas responsáveis pelos provedores de pesquisa na internet, o bloqueio definitivo do 

seu sistema de buscas, com o fito de impedir a apresentação dos links exibidos na lista de 

resultados, para fins de salvaguarda do direito ao esquecimento. O acórdão proferido 

entendeu que, por ausência de fundamento normativo, tal atribuição não poderia ser 

imputada aos provedores de busca, e, por consequência, decidiu desfavoravelmente ao 

direito ao esquecimento (STJ, 2016). Este posicionamento foi corroborado no Agravo 

Interno no Recurso Especial nº 1.599.054/RJ julgado em 25 de abril de 2017. 

No julgamento do Recurso Especial nº 1.631.329/RJ (caso Glória Perez), julgado 

em 24 de outubro de 2017, o Tribunal asseverou no acórdão proferido, que é inexigível 

autorização prévia para divulgação de imagem de pessoa vinculada a um fato histórico de 

relevância nacional e de grande repercussão social. Neste caso, a autora de novelas Glória 

Perez pretendia a tutela do esquecimento, em razão da emissora de televisão Rede Record 

ter exibido matéria jornalística sobre o assassinato de sua filha Daniella Perez, ocorrido 

em 1992, que exibiu diversas imagens da falecida sem prévia autorização. A decisão aqui 

proferida se assemelha ao entendimento expresso no caso Aída Curi. Em ambos, o 

Superior Tribunal de Justiça acolheu o direito à memória e o direito à informação, em 

detrimento do direito ao esquecimento (STJ, 2017). 

Em 2018, a Corte, ao julgar o Recurso Especial nº 1.660.168/RJ, mudou (de forma 

bastante específica e pontual, ou seja, só para este caso) o seu posicionamento sobre 

imputar aos provedores de pesquisa a atribuição de suprimir os resultados de busca 

apresentados para fins de proteção da vida privada. Neste julgamento, o Tribunal, por 

maioria de votos, considerou tratar-se de uma situação excepcional apta a justificar a 

proteção da intimidade e da tutela do esquecimento. Desta forma, determinou que os 

provedores de busca suprimissem os links vinculados a informações que possuíssem 

conteúdo ofensivo e desabonador do recorrido, em uma clara alteração de precedente 

(STJ, 2018).  

Recentemente, em 28 de abril de 2020, o Superior Tribunal de Justiça apreciou o 

Recurso Especial nº 1.736.803/RJ (caso Paula Thomás), no qual a recorrente pretendia o 

aumento do valor da indenização por dano moral, bem como medida de cunho inibitório 
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com o fito de proibir a publicação de matérias jornalísticas sobre sua pessoa. A recorrente 

Paula Thomás participou do assassinato da atriz Daniella Perez, na década de 1990. Em 

outubro de 2012, a revista chamada Isto É publicou uma matéria de capa narrando a vida 

da recorrente e de sua família, inclusive de seus filhos menores, com uso de fotos e 

divulgação do nome de todos os familiares. Sob a égide do direito ao esquecimento, 

pretendia a recorrente tutela inibitória, que foi rechaçada pelo Tribunal, sob o argumento 

de que a hipótese seria censura prévia, o que é inconstitucional (STJ, 2020). 

3.3 Achados empíricos no âmbito do STJ 
 

Passa-se agora à apresentação dos achados empíricos, consideradas pelo menos 

três distintas aproximações: 1) distribuição temporal da amostra; 2) presença do 

argumento de ponderação ou proporcionalidade por caso decidido; 3) presença do 

argumento de ponderação ou proporcionalidade por Ministro. 

3.3.1 Distribuição temporal da amostra 
 

A análise das 09 (nove) evidências de estudo identificou que o primeiro caso 

envolvendo direito ao esquecimento foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça no 

ano de 2013, ou seja, 25 (vinte e cinco) anos depois da promulgação da Constituição 

Federal de 1988 e, por conseguinte, da criação do referido Tribunal, cuja instalação 

ocorreu no ano seguinte (STJ, 2020). 

 
Gráfico 1 – Lapso temporal – amostra x evidências de estudo 
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Fonte: A autora (2020) 
 

 
Vê-se que, já em 1997, se tem uma primeira alusão ao direito ao esquecimento – 

esta, contudo, fora do universo reputado relevante para fins da presente pesquisa. É só em 

2013, com já quase 25 anos de vigência da Carta de 1988 que se terá pela primeira vez o 

debate em torno especificamente do direito ao esquecimento. No mínimo, curioso esse 

longo intervalo de tempo haja vista que sua controvérsia gravita em torno da proteção ao 

direito de privacidade e intimidade e a possibilidade de interferir em censura ou 

cerceamento do direito de informar e ser informado, direitos previstos e amparados no 

texto constitucional desde 1988. 

Uma hipótese explicativa para o longo interstício é a circunstância de que o acesso 

em massa à internet só se torna realidade ao longo da década de 1990, tematizando a 

questão, eis que a web proporciona a memória eterna dos fatos, decorrendo em uma maior 

exposição da vida privada, cujo acesso pode ser feito por qualquer pessoa. 

Há que se levar em consideração também que o princípio da razoável duração do 

processo foi assegurado constitucionalmente somente após o advento da Emenda 

Constitucional nº 45/2004, mais conhecida como Emenda da Reforma do Judiciário, que 

introduziu o inciso LXXVIII ao artigo 5º, resultado da ratificação do Pacto de São José 

da Costa Rica, que consagrou o direito a um processo justo, com todas as garantias, e em 

razoável duração de tempo (GRANJA, 2018, p. 01). Dito isto, tem-se ainda como hipótese 
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explicativa para o longo intervalo até a tematização da matéria no STJ, o tempo necessário 

para amadurecimento da demanda e, posteriormente sua chegada ao Tribunal da 

Cidadania. 

Ademais, ressalta-se que a preocupação em monitorar as estatísticas judiciais, 

abarcando dados sobre números de processos ingressados e julgados, natureza das causas, 

quantidade de varas e juizados existentes, número de cargos de juiz, percentual de 

processos cuja parte fosse a Administração Pública, tempo médio para resolução final dos 

processos, dentre outras informações, somente passou a ser monitorado com mais afinco 

após o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004 e a instalação do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ, no ano de 2005, fato que contribui para demora no processamento das 

demandas de forma geral, uma vez que leva tempo para um cenário fático consolidado 

modificar-se, e refletir as suas mudanças no ambiente social (OLIVEIRA; CUNHA, 

2020, p. 02). 

Tenha-se ainda em conta possíveis falhas na indexação dos julgados. Afinal, as 

demandas envolvendo proteção da vida privada sempre existiram, ainda que não fosse 

mencionado de forma expressa o termo direito ao esquecimento. A ausência de uso desta 

nomenclatura específica, somado a outros fatores, aqui já mencionados podem ter 

contribuído para o lapso temporal encontrado.  

Questão interessante também é que, mesmo após o julgamento do primeiro caso 

em 2013, isso não traduziu o aumento de demandas envolvendo o instituto, nas hipóteses 

referentes ao conflito entre proteção da vida privada individual e direito à expressão e 

informação, conforme gráfico abaixo. 

 
Gráfico 2 – Evidências de estudo analisadas x lapso temporal 
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Fonte: A autora/2020 

 

No que tange à origem regional das 09 (nove) evidências de estudo selecionadas, 

segue a figura abaixo: 

 
Figura 1 – Distribuição geográfica das evidências de estudo 
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Fonte: A autora (2020) 

3.3.2 Incidência do argumento da ponderação e proporcionalidade por caso 

analisado 

 

Ao longo do trabalho restou apurado que o direito ao esquecimento é direito 

fundamental, seja na qualidade de direito autônomo, seja como direito implícito aos 

direitos da personalidade, refletindo diretamente no desenvolvimento da personalidade 

humana e na autoafirmação do indivíduo. Por esta razão, seu vínculo com a dignidade da 

pessoa humana é muito estreito e robusto, e sua aplicação implica em reflexos em outros 

direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à informação. Na ausência de uma 

legislação específica, resta ao julgador resolver o aparente conflito entre normas 

fundamentais utilizando a ponderação e a proporcionalidade. A partir desse pressuposto, 

os acórdãos analisados deveriam conter em razoável número, referências às expressões 

de busca que, intuitivamente, representam o uso do argumento de ponderação e 

proporcionalidade. 

Cumpre informar que para melhor visualização das incidências examinadas, 

apresentam-se os achados, primeiro na perspectiva interna de cada acórdão, de depois, 

em item subsequente, na perspectiva comparada, tendo em conta a íntegra da amostra. 

Cabe informar que a pesquisa apresentada nos gráficos abaixo se refere às incidências da 

técnica de ponderação e critério de proporcionalidade em cada acórdão, mediante análise 

individual dos votos efetivamente lançados por cada qual dos Ministros. 

 
Gráfico 3: RESP 1.335.153/RJ (Caso Aída Curi) 
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Fonte: A autora (2020) 

 

Gráfico 4: RESP 1.334.097/RJ (Caso Chacina da Candelária) 

 
Fonte: A autora (2020) 
 

Gráfico 5: RESP 1.434.498/SP (Caso Brilhante Ustra) 
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Fonte: A autora (2020) 

 

Gráfico 6: RESP 1.369.571/PE (Caso Aeroporto Guararapes) 

 

 
Fonte: A autora (2020) 

 

Gráfico 7: AGINT NO RESP 1.593.873/RJ (Caso Desindexação de Dados I) 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Nancy Andrighi Paulo de T.
Sanseverino

João O. de Noronha Ricardo V. B. Cueva Marco A. Bellizze

RESP 1.434.498/SP (Caso Brilhante Ustra)

Ponderação Proporcionalidade Adequação Necessidade

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Ricardo V. B. Cueva Paulo de T.
Sanseverino

João O. de Noronha Marco Buzzi Marco A. Bellizze

RESP 1.369.571/PE (Caso Aeroporto Guararapes)

Ponderação Proporcionalidade Adequação Necessidade



107 
 

 
Fonte: A autora (2020) 

 

Gráfico 8: AGINT NO RESP 1.599.054/SP (Caso Desindexação de Dados II) 

 
 Fonte: A autora (2020)  

 

Gráfico 9: RESP 1.631.329/RJ (Caso Glória Perez) 
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Fonte: A autora (2020) 

 

Gráfico 10: RESP 1.660.168/RJ (Caso Desindexação de Dados III) 

 
Fonte: A autora (2020) 

 

Gráfico 11: RESP 1.736.803/RJ (Caso Paula Thomás) 
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Fonte: A autora (2020) 

 

Os gráficos apresentados acima apontam uma incoerência na distribuição das 

incidências por voto. Torna-se evidente uma maior presença da ponderação e da 

necessidade, entretanto isto não equivale uma distribuição homogênea entre ponderação 

e os três subcritérios da proporcionalidade. 

Restou identificado também que o número de acórdãos em que os três 

subelementos da proporcionalidade estão presentes é reduzido, fato que denota utilização 

parcial dos critérios de proporcionalidade visando solução de conflito entre direitos 

fundamentais. 

3.3.3 Incidência do argumento da ponderação e proporcionalidade por Ministro no 

conjunto de votos de que participaram 

 

Relatado o perfil de incidências expressas de ponderação e proporcionalidade por 

acórdão, foi efetuada pesquisa para verificar a existência de argumentos por Ministro, 

considerado agora o conjunto de julgamentos de que cada qual deles participou. Vale 

explicitar que na amostra delimitada no subitem 3.1 verifica-se a presença de um número 

total de 11 (onze) Ministros participantes dos julgamentos, que se distribuem pelas 3ª e 

4ª Turmas – o que permitiu uma análise comparativa do padrão de voto e fundamentação 

de cada qual dos julgadores. 
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Duas perspectivas de análise se apresentam: a primeira delas, mais genérica, 

referente à alusão pura e simples, aos critérios de ponderação e/ou proporcionalidade 

como chave de decisão no caso concreto; e a segunda, tendo em conta o número de 

incidências a cada qual das variáveis de busca (“ponderação”, “proporcionalidade”, 

“adequação” e “necessidade”). 

 
Gráfico 12: Argumento por caso por Ministro 

 
Fonte: A autora (2020) 

 

Considerando o objeto de investigação, qual seja, o modo segundo o qual a Corte 

empreende a solução da relação de tensão abrangendo o direito ao esquecimento, e demais 

direitos fundamentais que com ele se pudesse contrapor, tem-se de já que as chaves de 

busca deveriam estar presentes, independente do resultado em si de cada julgamento. A 

expectativa, portanto, era de uma relação de igualdade entre o número de caso decididos 

por cada julgador, e a utilização dos referidos critérios.  

De modo geral, o gráfico nº 13, diferentemente da hipótese acima figurada, revela 

em relação a pelo menos 6 (seis) dos Ministros votantes, uma hesitação no uso ou rejeição 

da técnica da ponderação e proporcionalidade, numa relação de quase 50/50% do total de 

incidências.  

A amostra é reduzida, o que não permite a afirmação da existência propriamente 

de um padrão já assentado no que toca ao equacionamento do modo de enfrentamento do 
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debate e de construção da resposta jurisdicional correspondem – mas dela se pode extrair 

uma tendência à utilização assistemática de critério jurídico de solução que, do ponto de 

vista da doutrina, se apresenta como pacificado. Os Ministros do Superior Tribunal de 

Justiça não estão fazendo uso regular da ponderação e proporcionalidade no conflito entre 

direitos fundamentais suscitados pelo reconhecimento do direito ao esquecimento. 

Repita-se: se o direito ao esquecimento será abrigado ou não, isso é irrelevante, uma vez 

que o essencial é apurar se os critérios de proporcionalidade estão sendo manejados, e a 

pesquisa empírica revelou que não. 

O conflito entre direitos fundamentais gerado pela invocação do direito ao 

esquecimento é bastante amplo, reclamando um maior exercício de ponderação e 

proporcionalidade do julgador em sua apreciação, sob pena de esvaziamento da garantia 

constitucional que restou restringida no caso concreto. O próprio ineditismo ainda do 

conceito, bem como sua fluidez, relatados nos Capítulos 1 e 2 deste trabalho, estariam a 

sugerir, na composição do conflito, o uso de um critério já assentado na doutrina e 

jurisprudência – mas não é esse o padrão de comportamento sinalizado pela amostra em 

análise. 

O quadro de utilização “seletiva” dos critérios de ponderação e proporcionalidade 

não se altera quando se tem em conta a explicitação dos três subprincípios inerentes ao 

juízo de proporcionalidade, como se passa a demonstrar. 

 
Gráfico 13: Distribuição componentes ponderação e proporcionalidade por Ministro 
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Fonte: A autora (2020) 

 

Desponta já deste gráfico a ausência de utilização de qualquer das 4 (quatro) 

chaves de busca por pelo menos 4 (quatro) de um total de 11 (onze) Ministros, a saber: 

Marco Buzzi, Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Maria Izabel Gallotti. 

A solução do caso concreto para estes mesmos julgados se deu a partir de critérios outros, 

que não o clássico apontado pela doutrina como adequado à solução da colisão de direitos 

fundamentais. Essa observação se aplica aos Ministros Marco Buzzi, Antonio Carlos 

Ferreira e Maria Izabel Gallotti, que, como já suscitado, apesar de terem exposto 

fundamentação em seus votos, não recorreram à técnica da ponderação e critério de 

proporcionalidade.  

Constata-se que o critério necessidade aparece com maior número de incidências 

no gráfico. E, concomitantemente, os critérios da proporcionalidade e adequação não 

seguem esta tendência, apresentando um menor número de ocorrências. A presença 

marcante do argumento de necessidade – sem que o mesmo número de incidências se 

apresente em relação aos demais – parece demonstrar uma maior familiaridade com essa 

dimensão de análise, o que dispensaria a aferição dos demais subprincípios. Nisto não se 

tem propriamente a indicação de atecnia. O mesmo não se pode dizer quando se tem em 

conta a alternância da presença dos dois critérios macro – “ponderação” e 

“proporcionalidade”, como se verifica do gráfico abaixo: 
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Gráfico 14: Ponderação e proporcionalidade por total de votos 

  
Fonte: A autora (2020) 

 

O gráfico acima explicita dado bastante intrigante. Com efeito, repara-se que em 

17 (dezessete) votos, do total de 45 (quarenta e cinco), foi aplicada a técnica da 

proporcionalidade isoladamente, sem emprego da ponderação, e isto é aceitável, sendo 

possível intuir que o imperativo do desenvolvimento da ponderação se tem 

implicitamente colocado, Contudo, o contrário deve ser rechaçado, pois adotar a 

ponderação sem utilizar a proporcionalidade e os seus componentes revelaria o 

reconhecimento existência do conflito de direitos fundamentais, sem                                      

a aplicação do correspondente critério de solução. Fato é que isso se tem presente em pelo 

menos dois votos a evocação da ponderação como caminho de solução do conflito, sem 

que tenha se seguido o uso de qualquer dos três subprincípios da proporcionalidade.  

Uma derradeira aproximação, agora destacando a presença de cada qual dos três 

subprincípios da proporcionalidade, evidencia a inequívoca preferência pela análise da 

necessidade como ponto central do equacionamento do conflito. 

 
Gráfico 15: Incidências por total de votos 
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Fonte: A autora (2020) 

 

O subcritério da necessidade apresenta maior número de incidências, dado que 

pode denotar que este elemento, por ser mais simples a sua constatação, foi analisado 

preliminarmente pelo Tribunal. Assevera-se que a ausência de um dos subcritérios já 

confere ao julgador a possibilidade de encerrar a análise da proporcionalidade, pois fica 

estampado que não há conflito entre direitos fundamentais.  

Derradeiro ângulo que merece ser explorado, porque relevante para as inferências 

possíveis extrair da análise empírica empreendida, diz respeito à presença e diversidade 

de direitos fundamentais identificados como em conflito em cada qual dos casos sob 

análise. Afinal, intuitivamente, a presença de um elenco mais alentado de direitos 

fundamentais em colisão estaria a sugerir um exercício mais intenso do juízo de 

ponderação e proporcionalidade, É o que se passa a avaliar. 

3.3.4 Direitos fundamentais referidos no corpo dos votos 
 

O direito ao esquecimento deve ser compreendido em consonância com outros 

direitos fundamentais. A reconfiguração dos espaços público e privado somado aos 

avanços tecnológicos conferem maior exposição dos indivíduos, acarretando um choque 

entre direitos constitucionais. De um lado, há os interesses daqueles prejudicados pela 

exposição de suas informações sensíveis, e de outro a imposição de salvaguardar o direito 

coletivo de acesso amplo à informação (SARLET; FERREIRA NETO, 2019, p. 69). 
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É notório o conflito entre direitos fundamentais quando se fala em direito ao 

esquecimento – e isso se tem por claramente demonstrado na análise da íntegra dos 

acórdãos integrantes da amostra. Diante desta ressalva convém examinar quais foram os 

direitos suscitados pelos Ministros nos 09 (nove) julgamentos eleitos para a pesquisa, 

com o fito de examinar as garantias fundamentais consideradas pelos julgadores no 

conflito. Para fins da demonstração dos achados empíricos, optou-se pela explicitação 

daquele conjunto de direitos fundamentais que são mais comumente associados ao debate 

em torno de memória e esquecimento, o que não significa dizer não se tenha a amostra, 

referências residuais a outros direitos fundamentais ou a normas com estrutura de 

princípios. 

 
Gráfico 16: Direitos fundamentais referidos por acórdão 

 
Fonte: A autora (2020) 

 

Neste sentido, restou confirmado que os Ministros reconheceram a presença de 

um variado leque de direitos fundamentais no conflito abrangendo a aplicação do 

pretendido direito ao esquecimento. Outra abordagem relevante para aferir a sintonia 

entre a intensidade da contenda no campo dos direitos fundamentais, e o manejo dos 

critérios clássicos de solução dessa colisão, seria o número de incidências em cada caso. 

Vejamos o que a tabulação dos resultados na amostra revela. Destaque-se que para tanto, 
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utilizou-se tão-somente os direitos fundamentais referidos expressamente, e computados 

para fins do gráfico acima, a saber: direitos da personalidade, à ressocialização, dignidade 

da pessoa, direito à memória, liberdade de imprensa, direito ao esquecimento, direito à 

informação e direito à liberdade de expressão.  

 
Gráfico 17: Direitos fundamentais em discussão vs. critérios de solução 

 
Fonte: A autora (2020) 

 

Nota-se que há sim incoerência nos resultados obtidos. Vê-se que o universo de 

direitos fundamentais citados e reconhecidos nos acórdãos pesquisados está mais elevado 

em comparação com o número de incidências da ponderação e proporcionalidade. 

Esperava-se um resultado homogêneo entre os critérios de solução e os direitos 

fundamentais em discussão, pois como já incansavelmente repetido, o conflito entre 

direitos fundamentais é resolvido pela técnica da ponderação e proporcionalidade. 

Todavia, o que se observa é um descompasso com o critério utilizado, reforçando a 

hipótese de que não está sendo usada de modo regular a técnica para solução do conflito. 

3.3.5 Direitos fundamentais suscitados pelos Ministros 
 

Como já informado ao leitor anteriormente, os Ministros do Superior Tribunal de 

Justiça citaram outros direitos fundamentais e princípios constitucionais nos acórdãos 

analisados, mas, para computo dos dados foram considerados os direitos fundamentais 

mais citados em todos os acórdãos. 
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Além disso, o direito ao esquecimento geralmente é mais ventilado no conflito 

entre a proteção dos direitos individuais vinculados a defesa da personalidade e a garantia 

ampla de liberdade de expressão e informação, e seus direitos conexos. Também por esta 

razão foram colhidos os direitos fundamentais abrangendo tais garantias constitucionais. 

 
Gráfico 18: Direitos fundamentais citados por Ministro 

 
Fonte: A autora (2020) 

 

Verifica-se que os Ministros reconhecem a presença de uma variedade de direitos 

fundamentais a serem sopesados no reconhecimento do direito ao esquecimento. 

Contudo, por razões não conhecidas, a solução é dada sem que a ponderação e 

proporcionalidade seja empregada habilmente. O conflito envolvendo vários direitos 

fundamentais existe, é real, e reconhecido pelos Ministros, o que por si só sugere a adoção 

de critérios para solução do litígio. 

3.3.6 Dos recursos enfrentados pelo STJ que foram objeto de interposição de 

Recurso Extraordinário  
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Justiça também foram objeto de interposição de Recurso Extraordinário perante o 

Supremo Tribunal Federal. 

Das 09 (nove) evidências de estudo, apenas 04 (quatro) tiveram desdobramento 

processual perante o STF, mediante interposição de recurso, a saber: o Recurso Especial 

nº 1.335.153/RJ caso Aída Curi, Recurso Especial nº 1.334.097/RJ caso Chacina da 

Candelária, Recurso Especial nº 1.434.498/SP caso Brilhante Ustra) e Recurso Especial 

nº 1.369.571/PE caso Aeroporto Guararapes. 

Como já sabido, o caso Aída Curi deu ensejo ao Recurso Extraordinário nº 

1010606, onde restou confirmada a existência de tese de repercussão geral sobre direito 

ao esquecimento, aguardando pronunciamento judicial definitivo. O caso Chacina da 

Candelária deu origem ao ARE nº 789.246/RJ, Ministro Relator Celso de Mello, o qual 

determinou a devolução ao Tribunal de origem pelo regime da repercussão geral, em 

razão da semelhança dos aspectos com a controvérsia jurídica enfrentada no caso Aída 

Curi (STF, ARE 789246, 2017, p. 2). 

O acórdão proferido no Recurso Especial nº 1.434.498/SP (Brilhante Ustra) foi 

atacado mediante interposição do ARE nº 898.963/SP, onde o Ministro Relator Marco 

Aurélio prolatou decisão monocrática de não provimento do recurso, em 18 de novembro 

de 2015, pois entendeu que se tratava de mero reexame de provas (STF, ARE 898963, 

2015, p. 2). 

Por último, o Recurso Especial nº 1.369.571/PE (Aeroporto Guararapes) deu 

origem ao Recurso Extraordinário nº 1.075.412/PE, que por sua vez suscitou o 

reconhecimento da existência de repercussão geral referente à “controvérsia alusiva à 

possibilidade ou não de responsabilizar civilmente veículo de comunicação ante 

publicação de entrevista de terceiro” (STF, RE 1075412, 2018, p. 1). 

Vislumbra-se que apenas os casos Aída Curi e Chacina da Candelária serão 

enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal à luz do direito ao esquecimento, e, ainda 

sim, em um deles a decisão será reflexo do julgamento do outro.   

3.4 Breve descritivo da amostra no âmbito do STF 
 

A Reclamação nº 22.358/RJ foi interposta por Abril Comunicações S/A em face 

da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital do estado do Rio 

de Janeiro, que determinou que o reclamante efetuasse a retirada de sua página da internet 
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matéria jornalística publicada em 05 de junho de 2013, sob o argumento de que a notícia 

continha cunho ofensivo à honra e dignidade de terceiro interessado (STF, RCL 22328, 

2018, p. 1). 

Antes de tudo, convém recordar que reclamação constitucional é um sucedâneo 

recursal previsto no artigo 988 do Código de Processo Civil/2015 e possui natureza 

jurídica de ação. Quando for de competência originária dos Tribunais Superiores, seu 

escopo será a manutenção da uniformização das decisões proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a estabilização da interpretação e 

consequente fortalecimento da jurisprudência (ARAÚJO, 2016, p. 245). 

Dito isto, compreende-se melhor o manejo de tal instrumento processual pelo 

reclamante, um notório grupo empresarial cuja atividade lucrativa é a imprensa 

jornalística. A Reclamação ora analisada foi baseada na alegação de violação da 

autoridade do acórdão proferido nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 130, popularmente conhecida como ADPF 130, que declarou 

inconstitucional a Lei nº 5.250/67, chamada de Lei de Imprensa, resultando na 

consolidação do direito à informação sem censura e liberdade de imprensa (STF, RCL 

22328, 2018, p. 5). 

Observa-se que a espinha dorsal da discussão enfrentada pelo Supremo Tribunal 

Federal neste julgamento é o conflito aparente entre direito à informação e proteção dos 

direitos da personalidade. A origem é a matéria jornalística intitulada “Um bicão na alta-

roda”, referindo-se a Pierre Constâncio Mello Mattos Thomé de Souza, publicada em uma 

das revistas do reclamante, qual seja, revista Veja, cuja íntegra estava disponível no site 

deste até o comando judicial do reclamado determinar sua exclusão, motivado pela ação 

ajuizada pelo entrevistado em face do grupo jornalístico editorial, argumentando tom 

jocoso e ofensivo à sua imagem (STF, RCL 22328, 2018, p. 1). 

Já o Recurso Extraordinário nº 1010606 – caso Aída Curi foi interposto pelos 

familiares da falecida visando à reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

estado do Rio de Janeiro, com o fito de reconhecer o direito ao esquecimento e o uso não 

autorizado da imagem de Aída Curi e de seus parentes na exibição do programa de 

televisão Linha Direta – Justiça, cuja temática foi a reconstrução da história do assassinato 

notoriamente conhecido. Paralelamente foi interposto Recurso Especial perante o 

Superior Tribunal de Justiça, o qual teve seu provimento negado. 
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O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal mediante interposição de recurso de 

Agravo em face da decisão da Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

estado do Rio de Janeiro que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (STF, ARE 

833248, 2014, p. 3)  

O debate polêmico presente na demanda chamou a atenção do Ministro Relator 

Dias Toffoli, o qual asseverou “que as matérias abordadas no recurso, além de 

apresentarem nítida densidade constitucional, extrapolam os interesses subjetivos das 

partes” (STF, ARE 833248, 2014, p. 4), e, ato contínuo, manifestou-se pela existência de 

repercussão geral, e por maioria de votos, o Plenário reconheceu a repercussão geral 

suscitada abrangendo o direito ao esquecimento. 

O instituto da repercussão geral foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro 

pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, conhecida como a Emenda da Reforma do 

Judiciário, que inseriu no texto constitucional o parágrafo 3º ao artigo 102, com o fito de 

diminuir a demanda de recursos no Supremo Tribunal, mediante a instalação de um filtro-

qualitativo (CARVALHAL, 2016, p. 1). 

Com isso, os Recursos Extraordinários devem comprovar a existência de 

repercussão geral de natureza constitucional para serem analisados pelo Tribunal, sob 

pena de ser negado o seu seguimento. Em outras palavras, o recurso somente será 

apreciado pelo Supremo Tribunal Federal se restar comprovado que o assunto ultrapassa 

os limites subjetivos da demanda, abrangendo questões significativas e diferenciadas que 

repercutem coletivamente (ARAÚJO, 2008, p. 167). 

Frisa-se que o advento da comprovação da repercussão geral como requisito de 

admissibilidade do Recurso Extraordinário possui o escopo de fortalecer a jurisdição 

constitucional da Suprema Corte, resgatando a sua função precípua de atuar em assuntos 

de ordem macro social e preservar a uniformização da interpretação constitucional 

(ARAÚJO, 2008, p. 168).  

Isto posto, com a presença da repercussão geral e considerando a complexidade 

do tema, em 10 de maio de 2017 o Ministro Relator Dias Toffoli convocou uma audiência 

pública para ouvir o depoimento de técnicos e autoridades sobre a aplicabilidade do 

direito ao esquecimento na esfera civil, pontuando os seguintes quesitos a serem 

debatidos:  

 
i) a possibilidade de a vítima ou seus familiares invocarem a aplicação do 
direito ao esquecimento na esfera civil e ii) a definição do conteúdo jurídico 
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desse direito, considerando-se a harmonização dos princípios constitucionais 
da liberdade de expressão e do direito à informação com aqueles que protegem 
a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade da honra e da intimidade 
(STF, RE 1010606, MIN DIAS TOFFOLI, 2017, p. 1) 
 

Causa estranheza o fato de terem apenas 02 (dois) quesitos de enfrentamento no 

tema envolvendo o direito ao esquecimento, haja vista a complexidade em torno do 

mesmo e o seu caráter subjetivo, o qual reivindica vasta análise de ponderação e 

proporcionalidade por estabelecer tensão entre direitos fundamentais. 

Ademais, há que se restar consignado que o direito ao esquecimento provoca um 

desencadeamento de possíveis embates entre diversos direitos fundamentais, e não só 

liberdade de expressão e direito à informação, únicos valores constitucionais descritos na 

quesitação apresentada. 

 Indubitavelmente os quesitos formulados são ineficientes para abranger a 

discussão em torno do reconhecimento do direito ao esquecimento, que, 

inafastavelmente, passa pela análise da ponderação e proporcionalidade, técnica que 

sequer foi ventilada. Talvez, poderia se cogitar em apresentação de quesitos contendo ou 

sugerindo critérios para exame da proporcionalidade, e o que necessariamente verificar 

para fins de reconhecimento ou não do direito ao esquecimento. De toda forma, já foi 

apurado que o tema envolve criteriosa análise subjetiva, e os quesitos apresentados não 

serão suficientes para auxiliar no debate sobre a aplicação do instituto.  

O edital de convocação determinou ainda a expedição de convites para os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, Senhor Presidente do Congresso Nacional, 

Senhor Procurador-Geral da República, Senhor Advogado-Geral da União e as partes do 

conflito (STF, RE 1010606, 2017, p. 4). 

A audiência pública foi realizada na data de 12 de junho de 2017, com início e 

término no mesmo dia, e contou com a presença de participantes, denominados de 

expositores (STF, RE 1010606, 2017). A abertura do ato foi presidida pela Ministra 

Carmen Lúcia, então Presidente do Supremo Tribunal Federal. Após a solenidade de 

início dos trabalhos, a citada Ministra retirou-se, permanecendo apenas o Ministro Dias 

Toffoli durante toda a audiência. Chama a atenção a audiência pública ter sido realizada 

em único dia, diante das nuances do objeto, cujo debate deve ser feito profundamente, 

pois são muitos aspectos constitucionais a serem sopesados. 

Os habilitados a participarem foram os seguintes: Advocacia-Geral da União, 

partes recorrentes, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, 
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Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI, Instituto Lavoro, 

Associação Nacional de Jornais – ANJ e Associação Nacional de Revistas – ANER, 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Desembargador 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e especialista em direito da personalidade, 

Dr. José Carlos da Costa Netto, a professora e pesquisadora Dra. Mariana Cunha e Melo 

de Almeida Rego, Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCivil, Instituto Brasileiro de 

Ciências Criminais – IBCCRIM, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro 

– ITSRio, Google Brasil Internet Ltda, Yahoo! do Brasil Internet Ltda, Seção de São 

Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP, Centro de Tecnologia e Sociedade 

da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro – CTS-FGV/RJ, 

Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação da Escola de Direito de São Paulo da Fundação 

Getúlio Vargas – GEPI-FGV e Instituto de Ensino e Pesquisa – INSPER (STF, RE 

1010606, 2017, p. 2).  

Observa-se que os habilitados a participar da audiência pública possuem cabedal 

de conhecimentos necessários para exposição de conteúdo. Entretanto, a pluralidade de 

visões é discutível, uma vez que a maioria dos expositores pertencem aos seguintes 

seguimentos: ou são entidades de ensino e instituições voltadas para a área jurídica, ou 

são associações vinculadas a veículos de comunicação em massa. A ausência de maior 

diversidade de grupos é sentida, pois não propicia uma discussão mais ampla sobre o 

tema.  

Verifica-se que não houve habilitação, seja por edital de convocação, seja por 

convite, de cidadão ou de representantes de movimentos sociais. É possível que os 

quesitos formulados não tenham chamado a atenção de outros grupos sociais ou 

representantes mais próximos da coletividade. 

 Cumpre informar que, conforme determinado pelo Ministro Relator Dias Toffoli, 

cada habilitado teria o tempo de 15 (quinze) minutos para expor suas argumentações 

(STF, RE 1010606, 2017, p. 3). Porém, na prática, este foi flexibilizado e não houve um 

controle rígido do tempo utilizado por cada expositor (STF, RE 1010606, 2017, p. 43). 

3.4.1 Incidência do argumento ponderação e proporcionalidade na Reclamação nº 

22.328/RJ 
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As evidências de estudo no âmbito do Supremo Tribunal Federal são 

extremamente escassas, eis que apenas 02 (duas) foram eleitas para submissão de exame 

neste trabalho. Convém lembrar ainda que somente em 01 (uma) delas foi proferido 

julgamento, logo, a utilização de gráficos será reduzida. 

Assim, a busca pelas incidências foi feita restritamente no acórdão proferido nos 

autos da Reclamação nº 22.328/RJ. No que tange à pesquisa pelos critérios da 

“ponderação”, “proporcionalidade”, “adequação” e “necessidade” foram encontrados os 

seguintes resultados: 

 

Gráfico 19: Reclamação nº 22.328/RJ 

 

Fonte: A autora (2020) 

 

Nota-se uma incidência maior do critério de ponderação em comparação com o 

critério da proporcionalidade e seus subprincípios, o que denota que os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal reconheceram a necessidade de realizar ponderação entre os 

direitos fundamentais, porém isto não refletiu na utilização do raciocínio completo, o que 

pode caracterizar maior subjetividade no julgamento. Como já ventilado anteriormente, a 

falta de demonstração do raciocínio completo dificulta a possibilidade de controle das 

decisões judiciais, seja pelos jurisdicionados, seja pelos outros Poderes. 
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No exame das 09 (nove) evidências de estudo eleitas no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça foram elaborados gráficos demonstrando quais foram os direitos 

fundamentais mais suscitados pelos Ministros no julgamento das amostras escolhidas. 

Aqui, tendo em vista a escassez de amostra, foi confeccionado gráfico demonstrando 

meramente quantas vezes os direitos fundamentais apontados anteriormente – nos 

gráficos atinentes aos acórdãos do STJ, foram citados no acórdão do julgamento da 

Reclamação nº 22.328/RJ. 

 

Gráfico 20: Número de vezes que os DF’s foram citados na RCL 22.328/RJ 

Fonte: A autora (2020) 
 

Verifica-se que no debate realizado pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal 

foi bastante citada a liberdade de expressão, o que pode significar uma maior valorização 

maior deste direito fundamental (no caso concreto) em relação aos demais. Entretanto, 

ainda sim o direito ao esquecimento esteve presente, tendo sido citado 10 (dez) vezes 

pelos Ministros. 

Mais uma vez resta observado uma presença maior do universo dos direitos 

fundamentais frente aos critérios da ponderação e proporcionalidade utilizados pelos 

Ministros, o que confere veracidade a afirmação de que está sendo mal empregada a 

técnica de resolução de conflitos entre direitos fundamentais sugerida pela doutrina. 
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O manejo incorreto da técnica de ponderação e os critérios de proporcionalidade 

não permite um aprofundamento do tema, principalmente no que tange ao grau de 

reprovabilidade do reconhecimento do direito ao esquecimento e seus impactos nos 

demais direitos fundamentais. 

Embora a amostra seja reduzida, os gráficos elaborados a partir da Reclamação nº 

22.328/RJ permitem afirmar que o Tribunal empregou de forma desequilibrada a técnica 

indicada pela doutrina, uma vez que o universo de direitos fundamentais mostrou-se 

maior que as incidências de ponderação, proporcionalidade, adequação e necessidade.  

E assim, é forçoso retornar a discussão do tema repercussão geral nº 786, 

reconhecido no caso Aída Curi, ainda pendente de julgamento. Do modo como foi 

construído: “aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando for 

invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares” fomenta dúvidas quanto ao 

objetivo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal no enfrentamento da questão, pois se 

a pretensão da Corte é proferir uma tese de repercussão geral que venha a definir qual 

direito deve ser preservado, esta viria a contrariar toda a construção teórica sobre a 

inviabilidade de se empreender à composição do conflito entre direitos fundamentais em 

abstrato, haja vista que é o caso concreto em si que vai apresentar a sua complexidade. 

Cada caso possui a sua especificidade e as suas peculiaridades, logo não é possível 

construir uma solução perfeitamente pronta para ser aplicada em todo e qualquer litígio, 

uma vez que cada conflito deve ser apreciado e julgado individualmente, com o auxílio 

da técnica da ponderação e proporcionalidade, sob pena de esvaziamento de algum dos 

direitos fundamentais em conflito. 

As inconsistências verificadas ao longo da pesquisa empírica realizada merecem 

maior destaque neste trabalho, o que será feito no capítulo seguinte. 

  

 

  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS SOBRE OS ACHADOS EMPÍRICOS NOS 

TRIBUNAIS SUPERIORES 
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Os achados empíricos encontrados na pesquisa realizada com as amostras eleitas 

no âmbito dos Tribunais Superiores merecem destaque. Por esta razão, este capítulo se 

propõe a relatar ao leitor as evidências colhidas ao longo da pesquisa. 

4.1 Relação entre direitos fundamentais suscitados nos acórdãos e utilização da 

técnica de ponderação e os critérios de proporcionalidade: desequilíbrio na 

comparação 

 

Como já ratificado, a apuração indica que o número de incidências das chaves de 

pesquisa tradutoras da aplicação da técnica própria à solução de conflitos envolvendo a 

evocação ao direito ao esquecimento (“ponderação”, “proporcionalidade”, “adequação” 

e “necessidade”) no âmbito dos Tribunais pesquisados é baixo, considerando a riqueza de 

direitos fundamentais em rota de colisão. Reduzido o conjunto de chaves de pesquisa 

exclusivamente ao indicador “proporcionalidade”, o resultado é mais reduzido ainda. 

4.1.1 Utilização irregular dos critérios pesquisados no conflito entre direitos 

fundamentais decorrente da aplicação do direito ao esquecimento 

 

Restou verificado que os votos examinados não apresentaram, de forma conjunta, 

os critérios sugeridos pela doutrina para análise do reconhecimento ou não do direito ao 

esquecimento. É possível observar que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os 

gráficos números 04 (quatro) a 12 (doze) apresentados no terceiro capítulo, indicaram 

uma incoerência na distribuição das incidências buscadas, por voto examinado. 

Também foi confirmada uma presença maior da ponderação e da necessidade, mas 

este dado não reflete uma distribuição homogênea entre ponderação e os três subcritérios 

da proporcionalidade. 

A investigação identificou que o número de acórdãos em que os três subelementos 

da proporcionalidade estão presentes é reduzido, denotando manejo parcial dos critérios 

de proporcionalidade para solução do conflito entre direitos fundamentais abrangendo o 

direito ao esquecimento.  

De acordo com Robert Alexy (1987), citado por Vale (2017, p. 8), os princípios 

possuem o caráter de mandato de otimização, uma vez que devem ser concretizados na 

maior medida possível conforme a realidade fática e jurídica existente. Assim, observa-
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se que os princípios serão aplicados de forma gradual em concordância com a situação de 

fato, que pode vir a exigir a aplicação de princípios antagônicos, exigindo a realização de 

ponderação, a fim de verificar qual princípio possui maior peso para aplicação no caso 

concreto (VALE, 2017, p. 9). 

Vê-se que não há que se falar em existência de princípio absoluto, e em caso de 

conflito entre estes, deverá ser realizado o sopesamento dos valores envolvidos, com a 

ponderação dos princípios, conforme defendido por Alexy. A ponderação será efetuada 

por meio de fixação de uma ordem de precedência, que será obtida com o manejo do 

princípio da proporcionalidade e observação de seus três elementos: adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito (VALE, 2017, p. 15). 

Neste sentido, é possível afirmar que o sopesamento dos direitos fundamentais em 

conflito deve ser feito com utilização da técnica da ponderação e do princípio da 

proporcionalidade com utilização de seus três subprincípios, com o fito de verificar qual 

medida deve ser aplicada ao caso concreto de forma menos dolorosa, conciliando a 

relação entre a contenção de direitos e realização dos objetivos traçados no texto 

constitucional (VALE, 2017, p. 16). 

Assim, o manejo irregular da técnica da ponderação e dos critérios de 

proporcionalidade pode acarretar risco a efetivação dos direitos fundamentais envolvidos, 

e restrição de direitos maior do que o necessário, traduzindo em violação de direitos 

fundamentais.    

4.2 Pontos de destaque nos acórdãos pesquisados concernente ao juízo de valor 

empregado para resolução do conflito 

4.2.1 Ausência de demonstração do raciocínio completo e presença de subjetividade 

na resolução do conflito entre direitos fundamentais 

 

Com efeito, restou apurado o critério da proporcionalidade e seus subprincípios 

empregado pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça carece de maior rigor 

científico. Os dados empíricos revelaram que a presença das variáveis em tese 

determinantes da aplicação da proporcionalidade (conflito de direitos fundamentais) nem 

sempre determinaram o emprego da referida técnica. As indicações permitem inferir que 

a ponderação e proporcionalidade avocadas nos acórdãos tenham sido ocasionalmente 
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ventiladas com o escopo de justificar uma escolha pessoal do julgador, uma vez que o 

raciocínio completo não foi reproduzido. 

O denominado raciocínio completo seria a aplicação na íntegra da técnica da 

ponderação e o critério da proporcionalidade e seus subcritérios adequação, necessidade 

e proporcionalidade em sentido estrito.  

Convém salientar que embora a fórmula doutrinária do teste de proporcionalidade 

circunda os três subcritérios referenciados, a não superação em um dos subprincípios 

implicitamente dispensa o exame do restante. Esta observação foi ratificada com a 

exposição do gráfico nº 15 no capítulo anterior. Ressalta-se, todavia, que a enunciação 

desejada da íntegra das etapas da aferição da proporcionalidade possui o escopo de 

apresentar claramente de que forma o julgador ponderou e aplicou a solução. 

É imperioso sublinhar que a proporcionalidade atribui racionalidade a escolha 

feita na decisão judicial, uma vez que o conflito entre valores constitucionais de mesma 

grandeza não pode, e não deve ser solucionado de forma radical, ou seja, na base do tudo 

ou nada (MASTRODI, 2014, p. 587). O juízo de valor empregado pelo julgador para 

resolução do conflito possui caráter subjetivo. Todavia, a demonstração precisa do 

raciocínio completo pode fixar a delimitação desta subjetividade, conferindo maior 

segurança jurídica nas decisões judiciais que envolvam conflito entre direitos 

fundamentais. 

Nesse contexto, restou verificado que o critério de proporcionalidade, quando 

presente nas decisões judiciais, prestou-se a justificar e legitimar a posição adotada pelo 

intérprete, apresentando-se como valor de referência para uma opção em favor de um 

entre os direitos fundamentais em confronto. Geralmente, esse valor é eleito casualmente 

pelo intérprete, baseando-se em sua experiência de vida, escolhas pessoais e vivência no 

direito. Porém, isto não é o mais indicado, pois acaba trazendo à tona a discricionariedade 

aleatória desse mesmo juízo de valor, impactando diretamente na segurança jurídica da 

decisão (MASTRODI, 2014, p. 587). 

A sociedade é plural e baseada nos pilares da democracia. Logo, não é esperado 

ou desejado que os julgadores apresentem interpretação idêntica em situações que 

envolvam o choque entre direitos e garantias fundamentais. Isso sequer seria saudável 

para o desenvolvimento e evolução da ciência do direito.  

Porém, é desejado pela sociedade que nos litígios envolvendo direitos tão caros 

para a coletividade, como a liberdade de expressão, direito à informação, direitos da 



129 
 
personalidade, dignidade da pessoa humana, dentre outros, os julgadores demonstrem o 

raciocínio empregado, conferindo transparência e possibilidade de posterior avaliação e 

controle, seja pela própria sociedade, seja pelos demais Poderes (CARDOSO, 2016, p. 

77). Os critérios já informados deveriam estar presentes em todas os acórdãos, e não foi 

isso que restou verificado. 

Ademais, sublinha-se que o desejo de esquecer algo é pessoal e inteiramente 

subjetivo. O direito ao esquecimento é comumente vinculado a proteção de fatos 

pretéritos traumáticos, humilhantes e vexatórios que possam acarretar prejuízos ao 

indivíduo no presente, por não corresponder a sua atual realidade. Contudo, o conceito 

do instituto ampliou-se e evoluiu, compreendendo qualquer fato ou lembrança indesejada 

pelo indivíduo por estar em desacordo com o seu atual modo de vida e a imagem 

contemporânea que faz de si mesmo. Assim, é possível afirmar que o direito de esquecer 

algo reside no desejo íntimo, pessoal e subjetivo de não querer mais, que pode ser um fato 

considerado traumático aos olhos da coletividade, ou até mesmo uma mera passagem 

desagradável, ainda que não possua carga sentimental de cunho impactante, aos olhos do 

coletivo. 

Com isso, não se deve ignorar que a avaliação sobre o que deve permanecer 

esquecido é subjetiva, pois o que pode ser perturbador e degradante para uns pode não 

ser considerado constrangedor para outros, dependendo dos padrões de comportamento e 

experiências de vida de cada um. E é exatamente por isto que os critérios examinados 

pelo julgador ganham notoriedade, não só para melhor entendimento da decisão, como 

também possibilitar o exercício do direito de interposição do recurso, se porventura a 

parte restar inconformada com o julgamento proferido. O que foi apresentado nos 

resultados da pesquisa empírica efetuada é que o Tribunal justificou sua escolha judicial 

afastado do critério de ponderação e proporcionalidade, e, amparou-se na fluidez do 

instituto, não levando em consideração o conflito em si.  

Como dito, o conceito do direito ao esquecimento evoluiu para abranger qualquer 

fato ou informação que se deseje esquecer, ainda que destituído de carga emocional 

traumática. É possível cogitar que o direito ao esquecimento seja suscitado para afastar 

dos olhos da multidão as consequências da falibilidade humana: o erro, o qual é inerente 

a condição humana. 

Sendo assim, um indivíduo poderia pleitear ao Judiciário a supressão de um erro, 

do qual tivesse grande arrependimento. Entretanto, permitir o esquecimento de modo 
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indiscriminado acarreta o risco de suprimir a própria natureza humana, da mesma forma 

que negar este direito traduz em obstaculizar a busca pelo autoconhecimento e 

autoafirmação e a reconciliação com o seu próprio eu. 

Além disso, há que se pensar no prejuízo a informação, com a aplicação do direito 

ao esquecimento. A supressão de um único dado altera o sentido do conteúdo 

informacional, e por consequência a informação exibida não é mais a mesma, ressaltando 

ainda o prejuízo ao direito à memória, que será afetado futuramente, haja vista que as 

lembranças e informações são preservadas (também) para as gerações futuras. O 

esquecimento obstaculiza o direito das gerações futuras conhecerem o passado, ou 

desfrutarem deste em sua metade, o que é igualmente insatisfatório. 

Em outras palavras, de um lado a proteção do indivíduo e de sua personalidade e 

de outro a garantia de que a coletividade terá informação completa e verdadeira. Em 

essência: conflito de direitos fundamentais, que deve ser resolvido a luz do caso concreto 

e com amparo na ponderação e proporcionalidade, sob pena de prejuízo a uma das 

garantias fundamentais.  

Importante ressaltar que as garantias constitucionais citadas acima estão 

vinculadas a direitos fundamentais, os quais pela sua extrema relevância, uma vez que 

estão ligados ao incremento da dignidade da pessoa humana, encontram-se acima das 

deliberações ordinárias (SARMENTO, 2010, p. 110). O texto constitucional tratou os 

direitos fundamentais de forma muito séria, justamente para evitar o risco de perecimento 

de algum destes, por este motivo o emprego do princípio da proporcionalidade mostra-se 

como medida de otimização adequada para resolução do conflito, pois ao realizar 

ponderações detalhadas e justificadas no caso concreto, o intérprete evitará o sacrifício 

desnecessário de um dos direitos (SARMENTO, 2010, p. 100). 

A questão não é fácil, tampouco acredita-se que soluções prontas sejam possíveis. 

Porém, crê-se que o manejo correto da técnica sugerida pela doutrina torna este caminho 

mais fácil, e menos suscetível a erros, uma vez que em matéria de direitos fundamentais, 

a falibilidade humana deve ser afastada, como medida de proteção dos direitos humanos. 

4.2.2 Distanciamento da doutrina nacional 
 

A leitura dos votos pesquisados revela fato bastante peculiar, qual seja, na maioria 

das vezes os julgadores citavam o caso internacional, notoriamente conhecido, julgado 
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pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, denominado González versus Google, para 

apresentar e embasar seus argumentos. 

Entretanto, não fizeram referência aos critérios e conceitos doutrinários nacionais 

sugeridos pela doutrina para serem analisados e sopesados em conjunto em caso de 

conflitos decorrentes do pleito do direito ao esquecimento, indicando distanciamento dos 

parâmetros sugeridos pelos autores nacionais. Cumpre informar que os critérios sugeridos 

pela doutrina, para análise específica da aplicação do direito ao esquecimento, serão 

abordados neste capítulo.   

4.2.3 Parâmetros jurisprudenciais colhidos: direito ao esquecimento na visão dos 

Ministros 

 

O exame dos votos apontou, aparentemente, que os Ministros, de forma geral, 

entendem que o direito ao esquecimento não é um direito autônomo, e sim uma das 

facetas do direito de personalidade. Basicamente, os Ministros limitaram o debate a 

proteção da intimidade e personalidade em colisão com o direito à informação e o 

interesse público decorrente, como se essa fosse a única faceta do direito ao esquecimento 

e o seu único ponto de embate. 

Foi verificado que nos conflitos judiciais apreciados, onde o direito ao 

esquecimento foi reconhecido e aplicado, isto só foi possível porque os Ministros notaram 

que era possível omitir algum dado vinculado a personalidade do indivíduo, ou alguma 

informação pessoal, e, por consequência proteger a intimidade nos moldes pleiteados, 

sem que isso afetasse o conteúdo essencial da informação, pois, em caso contrário, o 

interesse individual seria sacrificado e o direito à informação favorecido.  

Porém, é relevante salientar para fins de reflexão que qualquer tipo de alteração 

na informação, como, por exemplo, a ocultação parcial de algum dado, implica em 

modificação da informação para consultas futuras, refletindo no direito de acesso à 

informação verídica. 

Por fim, cumpre informar ao leitor que em algumas ocasiões os Ministros 

limitaram-se a seguir o voto do Relator ou da divergência e não apresentaram voto próprio 

por argumentação própria. 
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4.3 Breves considerações sobre os casos enfrentados pelo STJ e STF 
 

A análise dos casos eleitos no âmbito das Cortes pesquisadas são detentores de 

algumas características que merecem a realização de alguns apontamentos, os quais serão 

feitos a seguir. 

4.3.1 Crimes famosos e o caráter histórico: o elemento tempo na aplicação do direito 

ao esquecimento 

 

O julgamento do Recurso Especial nº 1.335.153/RJ, mais conhecido como caso 

Aída Curi possui semelhança com o Recurso Especial nº 1.631.329/RJ, caso Glória Perez. 

Ambos os recursos versaram sobre o assassinato brutal de duas jovens mulheres. No 

primeiro caso, a família de Aída Curi pleiteava o reconhecimento do direito ao 

esquecimento e o uso indevido da imagem da falecida na exibição do programa Linha 

Direta – Justiça pela Rede Globo, com a consequente imposição de pagamento de 

indenização por dano moral (STJ, 2013).  Já no segundo, a famosa autora de novelas 

Glória Perez ajuizou ação indenizatória em face do canal de televisão Record e de 

Guilherme de Pádua Thomaz, em razão da exibição de entrevista com o assassino de sua 

única filha Daniella Perez, morta no ano de 1992, onde também buscava a aplicação do 

direito ao esquecimento por exibição não autorizada de fotos e vídeos de sua falecida filha 

(STJ, 2017). 

Os litígios judiciais destacados têm como trama central o assassinato de duas 

jovens, em diferentes décadas e momentos da sociedade. Entretanto, os dois episódios 

criminais tiveram grande repercussão nacional e estão registrados na memória brasileira. 

Cumpre ressaltar que Aída Curi era uma moça comum, ao contrário de Daniella Perez 

que era atriz, filha de famosa autora de novelas brasileiras, conhecida pelo grande público. 

Nos dois julgamentos o Tribunal entendeu que deveria prevalecer o direito a memória e 

o direito à informação, em razão do aspecto histórico presente, em detrimento do direito 

ao esquecimento e proteção do direito à imagem das falecidas e de suas respectivas 

famílias, mantendo a uniformidade dos precedentes nos casos correlatos. 

Nos dois casos citados o STJ se pronunciou favorável à preservação do direito à 

informação em detrimento do direito ao esquecimento reivindicado pelos familiares. 

Contudo, as vítimas tinham características pessoais de aspecto público distintas: uma era 
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famosa e a outra era anônima. Ademais, as jovens vítimas, Aída Curi e Daniella Perez, 

viveram em épocas distintas, cujo avanço tecnológico para cada um dos períodos é fator 

circunstancial para exposição do crime.  

Nota-se que os conceitos de memória e tempo estão presentes na análise destes 

casos. O fator temporal não é um componente definitivo para equacionamento da matéria, 

tanto que o crime que vitimou Aída Curi ocorreu no ano de 1958, ano anterior a concessão 

do amplo acesso da internet, e que foi julgado pelo STJ em 2013. Porém, mesmo após 55 

(cinquenta e cinco) anos de sua ocorrência foi considerado parte da memória histórica 

nacional e por este motivo, impediu o reconhecimento pelo STJ do direito ao 

esquecimento dos familiares.  

4.3.2 Desindexação de dados e o direito ao esquecimento  
 

Destaca-se o resultado do julgamento dos seguintes recursos: Agravo Interno no 

Recurso Especial nº 1.593.873/SP e Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.599.054/RJ. 

Os dois recursos referem-se a pedido de desindexação de dados, com o consequente 

bloqueio definitivo do sistema de buscas de pesquisas realizadas na web por meio do 

nome dos indivíduos envolvidos. 

É válido frisar a relevância destes julgamentos para a composição deste trabalho, 

em razão da temática contemporânea relativa ao uso da internet e a dificuldade que o uso 

desta ferramenta ocasiona para tutela do direito ao esquecimento. Em ambos os recursos 

o Tribunal afastou dos provedores de busca a responsabilidade pelo apagamento ou 

supressão de dados que violem os direitos da personalidade, por ausência de legislação 

específica, asseverando que cabe ao titular pleitear tal direito diretamente ao detentor do 

conteúdo. 

Mas, no julgamento do Recurso Especial nº 1.660.168/RJ, também referente a 

pedido de desindexação de dados, o resultado do julgamento foi diferente dos dois 

anteriores citados acima. A demanda teve como palco pedido de supressão de dados feito 

por Denise Pieri Nunes em face das empresas Google Brasil, Yahoo do Brasil e Microsoft 

Internet, dos resultados obtidos em lista de pesquisa dos provedores de busca, nos 

resultados das aplicações de busca de notícias referentes à fraude no XLI Concurso da 

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro vinculadas a seu nome (STJ, RESP 1660168, 

2018, p. 4). Neste conflito, o Tribunal entendeu pertinente o pedido de desindexação, e 



134 
 
reconheceu o direito ao esquecimento da recorrida, impondo às empresas a obrigação de 

efetuar aplicação de filtros para impedir a vinculação do nome da interessada com a 

notícia de fraude no XLI concurso da magistratura fluminense (STJ, RESP 1660168, 

2018, p. 31). 

Percebe-se que nos dois primeiros recursos abrangendo pedido de desindexação 

de dados, Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.593.873/SP e Agravo Interno no 

Recurso Especial nº 1.599.054/RJ, a incidência do precedente acarretou uma tendência 

na reprodução da matriz de julgamento. Isto pode ter ocorrido, possivelmente, em razão 

da falta de familiaridade dos Ministros com o tema, com o universo de discussão bastante 

novo. Talvez, a reduzida capacidade técnica dos Ministros no tema atinente a 

desindexação de dados na internet pode ter se revelado nos julgamentos, tanto é que os 

casos foram resolvidos pela técnica da subsunção, sem qualquer referência à ponderação. 

Estas inferências repousam no resultado do julgamento do Recurso Especial nº 

1.660.168/RJ e na leitura dos votos de cada Ministro, onde a preocupação com o direito 

ao esquecimento e possível redução do direito à informação esteve mais presente que nos 

outros recursos. 

Afirma-se que este trabalho reconhece a relevância do precedente, mas este não 

pode ser padrão, haja vista que cada caso é um caso, e como tal deve ser analisado e 

julgado de forma isolada. No caso específico de pedidos de desindexação de dados deve 

ser levado em consideração o ambiente virtual e a sua amplitude, bem como o que de fato 

está no poder de disposição dos indivíduos, enquanto donos da informação. Nota-se a 

atualidade do tema na sociedade da informação, e a sua repercussão na vida de todos, o 

que reclama uma discussão profunda. Porém, quando o Tribunal não aplica a técnica de 

forma consistente, não contribui para a discussão, pois não oferece parâmetros para a 

construção de uma decisão racional, de matriz procedimental. 

Outrossim, já foi ventilado neste trabalho a importância do direito à desindexação 

para o reconhecimento do direito ao esquecimento, visto que confere ao titular a 

possibilidade de omitir dados sensíveis afeitos às palavras de busca usadas pelos 

provedores de pesquisa na internet (REIS, 2019, p. 101). Trata-se de efetuar a omissão 

do resultado em uma busca na internet, logo, a desindexação não implica em retirada do 

conteúdo que se pretende omitir. 
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 Por isso é defendido que sempre que houver um conflito entre direitos 

fundamentais este deverá ser julgado isoladamente de acordo com as suas especificidades, 

com amparo na técnica já mencionada. 

Por este motivo, é extremamente necessário que, ao aplicar a proporcionalidade, 

seja discutida a racionalidade do critério adotado, o que é feito mediante a análise da 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, com o fito de averiguar 

de forma equilibrada e justa a ponderação realizada no caso concreto e os critérios 

utilizados (MASTRODI, 2014, p. 588). 

4.3.3 Direito à memória e os casos Brilhante Ustra e Aeroporto dos Guararapes 
 

No julgamento do Recurso Especial nº 1.434.498/SP denominado de caso 

Brilhante Ustra, e o Recurso Especial nº 1.369.571/PE identificado como caso Aeroporto 

Guararapes, o pano de fundo dos dois recursos citados abrangia acontecimentos ocorridos 

na época do regime militar no Brasil, denotando a presença do interesse social e do caráter 

histórico, porém, ainda sim, tiveram decisões distintas, haja vista que somente no 

julgamento do caso Aeroporto Guararapes foi reconhecido o direito ao esquecimento. 

Cabe informar que o Recurso Especial nº 1.369.571/PE foi interposto por Ricardo 

Zarattini Filho em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Pernambuco. A origem é uma ação indenizatória ajuizada pelo recorrente em face do 

Jornal Diário de Pernambuco S/A, por motivo de matéria jornalística sobre comunismo e 

regime militar no Brasil publicada em 15 de maio de 1995, contendo entrevista feita com 

o advogado Wandekolk Wanderley, o qual teria imputado ao recorrente a autoria do 

atentado a bomba no aeroporto dos Guararapes – Pernambuco em 25 de julho de 1966 

(STJ, RESP 1369571, 2016, p. 1). Por maioria de votos, o Superior Tribunal de Justiça 

reconheceu a ofensa aos direitos de personalidade do ofendido, protegendo de forma 

expressa o direito ao esquecimento. 

Entretanto, no julgamento do caso Brilhante Ustra, por maioria de votos o 

Tribunal preservou o direito à memória em prejuízo do direito ao esquecimento (STJ, 

RESP 1434498, 2014, p. 1). 

Percebe-se que no julgamento dos casos Brilhante Ustra e Aeroporto Guararapes, 

apesar do forte aspecto histórico presente, eis que ambos tratavam de fatos políticos 
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ocorridos em um período de grande instabilidade política no país, o conteúdo dos 

acórdãos proferidos foi diverso. 

Diversamente do caso Aeroporto Guararapes, o acórdão proferido tendo o ex-

chefe do DOI-CODI do II Exército, coronel Carlos Brilhante Ustra como uma das partes 

litigantes, enfatizou a importância da defesa dos direitos humanos, da preservação do 

direito à memória e direito à informação. Talvez, a carga semântica em torno do 

conhecido Carlos Brilhante Ustra tenha influenciado na prolação de decisões distintas, 

porém não há como saber. 

Verifica-se que eventos com implicações históricas e memória pública suscitam a 

preservação dos fatos, estabelecendo um diálogo entre estes visando a reconciliação 

futura por meio da compreensão do passado (REIS, 2019, p. 44). Entretanto, a ausência 

do raciocínio completo da técnica da ponderação e dos subelementos de 

proporcionalidade não permitem conhecer os critérios considerados pelos Ministros do 

STJ, e compreender o valor atribuído a memória nas decisões mencionadas, uma vez que 

obtiveram resultados distintos em seus julgamentos. 

4.3.4 Direito à ressocialização e os casos Chacina da Candelária e Paula Thomás 
 

No julgamento do Recurso Especial nº 1.334.097/RJ, caso Chacina da Candelária 

e no julgamento do Recurso Especial nº 1.736.803/RJ, caso Paula Thomás, a leitura dos 

acórdãos demonstrou que há uma forte tendência do Superior Tribunal de Justiça em 

proteger o direito à ressocialização. Como visto, o direito à ressocialização vincula-se 

intimamente com o direito ao esquecimento, manifestando-se na garantia de que as 

informações referentes a ação penal e/ou a condenação criminal sejam protegidas pelo 

sigilo, após o cumprimento total da pena do condenado pela justiça. 

O Recurso Especial nº 1.334.097 oriundo do Rio de Janeiro, teve como 

nascedouro ação de cunho indenizatório, ajuizada por Jurandir Gomes de França em face 

da emissora de televisão Rede Globo, pleiteando o pagamento da quantia equivalente, à 

época, de 300 (trezentos) salários mínimos, sob a alegação de uso indevido de seu nome 

e imagem e violação do seu direito de ser esquecido, em razão da exibição do programa 

Linha Direta – Justiça em junho de 2006 (STJ, RESP 1334097, 2013, p. 1). 

Cabe informar que o referido programa televisivo retratava a Chacina da 

Candelária, crime de homicídio ocorrido no Rio de Janeiro em 23 de julho de 1993 no 
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bairro do Centro, cujas vítimas eram menores e pessoas em situação de rua que dormiam 

nas escadarias em frente à igreja da Candelária. O fato criminoso gerou repercussão 

nacional e internacional, principalmente pelo fato de que policiais militares estavam 

envolvidos no assassinato. Na ocasião, Jurandir Gomes de França foi indiciado como 

coautor/partícipe do crime, mas foi julgado inocente por negativa de autoria, por decisão 

unânime dos membros do Conselho de Sentença (STJ, RESP 1334097, 2013, p. 2).  

A leitura do voto do Ministro Relator Luis Felipe Salomão revelou que pesou na 

decisão o fundamento de que o direito ao esquecimento tutela o direito à ressocialização 

de condenados e, sobretudo, dos inocentados em processo criminal, conferindo a todos a 

esperança de uma vida nova. Na hipótese, Jurandir Gomes de França foi julgado inocente, 

entretanto a exibição do programa Linha Direta – Justiça culminou por reforçar na 

lembrança popular a figura de indiciado e não de absolvido (STJ, RESP 1334097, 2013, 

p. 40). 

Ponto interessante a ser destacado refere-se ao trecho que afirma que “nem a 

liberdade de imprensa seria tolhida nem a honra do autor seria maculada, caso se 

ocultassem o nome e a fisionomia do recorrido, ponderação de valores que, no caso, seria 

a melhor solução do conflito” (STJ, RESP 1334097, 2013, p. 40). Observa-se que o 

Ministro Relator confirmou que era possível contar a triste história da Chacina da 

Candelária sem fazer uso do nome e da imagem do recorrido, pois a divulgação ou a 

omissão destes dados pessoais sensíveis não afetam a narrativa do caso. Contudo, é válido 

destacar que a omissão de um dado pode sim alterar completamente o conteúdo 

informacional, como já visto anteriormente. 

Já no caso Paula Thomás o pano de fundo do litígio judicial foi a matéria 

jornalística publicada na revista Isto É, em outubro de 2012, exibindo informações 

íntimas sobre a rotina familiar da ex-condenada pela Justiça e de sua prole. Paula Thomaz, 

foi condenada pelo assassinato da atriz Daniella Perez.  

A temática do julgamento envolvendo Paula Thomaz abarcou o direito ao 

esquecimento voltado para a ressocialização de ex-condenados que já quitaram seus 

débitos com a sociedade.  

O Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva afirmou a presença do direito ao 

esquecimento no recurso em apreço. Em sua análise, a matéria jornalística destinada a 

explorar a vida contemporânea de ex-condenada da Justiça e de sua família viola o 
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princípio da proibição de penas perpétuas e o direito à reabilitação e reintegração do 

condenado à sociedade (STJ, RESP 1736803, 2020, p. 12). 

Vê-se que, nos recursos citados, o direito à ressocialização como reflexo do direito 

ao esquecimento foi enaltecido e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo 

possível afirmar que nas controvérsias envolvendo o direito a reintegração social do 

condenado, há tendência do Tribunal da Cidadania em reconhecer o direito ao 

esquecimento, com o fito de assegurar o retorno à sociedade de ex-condenados ou ex-

acusados em processos criminais. 

 Resta pacífico que conhecer os critérios utilizados pela Corte (quando presentes) 

seria de extrema valia para analisar quais foram utilizados para resolução do conflito 

abrangendo o direito ao esquecimento e, por conseguinte, dirimir dúvidas. Infelizmente, 

a reduzida incidência não permitirá conhecer a fundo tais parâmetros, e por conseguinte 

impedirá trazer à baila maiores informações e entendimento sobre o instituto e a relação 

de tensão oriunda deste. 

Deste modo, as inferências experimentadas com a pesquisa empírica realizada 

podem ser traduzidas da seguinte forma: (i) verifica-se que nas 09 (nove) evidências de 

estudo examinadas as decisões proferidas apresentaram inconsistências no manejo da 

técnica da ponderação e critério de proporcionalidade, resultando na utilização de um 

juízo subjetivo desamparado dos critérios doutrinários necessários para conferir 

segurança jurídica e controle judicial. Restou apurado que nem todos os Ministros 

aplicaram a técnica, resultando em uma incoerência interna (ii) com o afastamento de um 

dos subcritérios, dispensava-se a averiguação dos demais e (iii) pode ter ocorrido a 

hipótese de que os Ministros não conheciam a técnica sugerida pela doutrina para análise 

do conflito entre direitos fundamentais (hipótese explicativa afastada indubitavelmente). 

4.4 Pontos processuais de destaque nos casos enfrentados pelos Tribunais 
 

As 09 (nove) evidências de estudo escolhidas para exame no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça indicaram que 08 (oito) são derivadas de ações indenizatórias com 

pedido de cunho financeiro, e apenas 01 (uma) possui pretensão declaratória, 

evidenciando que as pretensões decorrentes do direito ao esquecimento originam-se por 

meio de ação de responsabilidade civil. No contexto do Supremo Tribunal Federal este 
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resultado, de certo modo, também se repetiu, ou seja, as 02 (duas) evidências eleitas para 

a pesquisa tiveram origem em ações de reparação civil com pedido de indenização. 

Explica-se: ainda que uma das amostras da mais alta Corte seja uma Reclamação, 

cuja natureza jurídica é de ação, seu ajuizamento foi motivado por uma decisão judicial 

proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Rio de 

Janeiro, nos autos da ação ordinária com pedido de ressarcimento de danos morais nº 

0204311.23.2015.8.19.0001, movida por Pierre Constâncio Mello Mattos Thomé de 

Souza em face de Sofia Cerqueira e Abril Comunicações S/A. 

Vê-se que as evidências de estudo selecionadas no domínio do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, todas com exceção de 01 (uma), nasceram de 

uma pretensão indenizatória, o que leva a concluir que o direito ao esquecimento é 

pleiteado, geralmente, quando a violação já ocorreu, restando ao indivíduo apenas pleitear 

a reparação dos danos sofridos ou, quando no campo da internet, pleitear também a 

supressão de informações ou bloqueio de links em resultado de pesquisa dos motores de 

busca, como medida de proteção do nome, imagem, honra e intimidade.   

4.5 Observações críticas no âmbito do STF 
 

O exame das duas evidências de estudo colhidas no âmbito do da mais alta Corte 

do país não foi capaz de apresentar, com concretude, qual o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal sobre o direito ao esquecimento como ponto de tensão entre direito à 

informação e resguardo da vida privada.  

Entretanto, no julgamento da Reclamação nº 22.328/RJ no ano de 2018, foi 

protegido o direito à informação, restando consagrada a compreensão de que as liberdades 

comunicativas devem prevalecer, quando em aparente conflito com o direito a intimidade 

e privacidade, restando ao indivíduo que sentir-se vilipendiado em seus direitos de 

personalidade, lançar mão de ação indenizatória para reparar os prejuízos sofridos. 

Verifica-se que, nos moldes narrados, sobejaria ao lesado pleitear medidas de 

cunho reparatório. Para aquele que pede a tutela do direito ao esquecimento essa 

providência nem sempre é a ideal, pois se o objetivo é evitar que fatos vexatórios ou não 

ocorridos no passado, ou que não apresentem conexão com a atual realidade de vida, 

venham a público, o mais adequado seria o manejo de tutela inibitória. 
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Pode se creditar esta decisão ao tom de fragilidade que cerca a democracia 

brasileira, preceito pátrio relativamente novo, cujo renascimento se deu em 05 de outubro 

de 1988, com o advento da atual Constituição Federal, e implicitamente acarreta aos 

juízes o ônus do dever de preservar os ideais de liberdade, os quais são favorecidos e 

manifestados através do pleno exercício do direito à liberdade de manifestação de 

expressão e pensamento. 

Frisa-se que o respeito à democracia está vinculado ao respeito aos direitos 

humanos, sendo este último um componente daquela. Os direitos humanos constituem 

uma verdadeira barreira de proteção as intervenções estatais, e são válidos a partir do 

nascimento de cada pessoa humana (BECKER; RAVELOSON, 2011, p. 6). 

 Neste sentido, o desenvolvimento e a solidificação dos direitos humanos somente 

são possíveis com o livre exercício da democracia, onde o povo é responsável pela 

elaboração de suas leis e tem a oportunidade de fiscalizar os atos dos três poderes do 

Estado: Legislativo, Judiciário e Executivo (BECKER; RAVELOSON, 2011, p. 6). 

A democracia não é uma construção pronta e finalizada. Ela é um processo, que 

deve ser eternamente mantido e consolidado, através da massificação de consciência 

política de toda a sociedade. Cumpre ressaltar que a sociedade é formada por diferentes 

grupos, o que inclui as minorias, e todos os grupos e representatividades devem participar 

do processo democrático, através da exposição de suas ideias, opiniões, críticas e 

pensamentos, o que denota a importância da opinião pública e sua vinculação estreita com 

o direito à liberdade de expressão, liberdade de imprensa e acesso à informação 

(BECKER; RAVELOSON, 2011, p. 22). 

Como o próprio Ministro Luís Roberto Barroso expôs em seu voto, nos autos da 

Reclamação nº 22.328/RJ, na qual exerceu a função de Relator, “a Constituição de 1988 

foi obsessiva na proteção da liberdade de expressão, nas suas diversas formas de 

manifestação” (STF, RCL 22328, 2018, p. 4), e essa fixação espelha o compromisso de 

evitar que as violações ocorridas no passado corporificadas na censura voltem a ocorrer. 

Como dito, a declaração pública de críticas e ideias divergentes integram e 

enriquecem o processo democrático. Entretanto, que não se confunda exposição de 

opiniões com ataques criminosos, cujo objetivo é denigrir a honra e imagem do alvo, seja 

uma pessoa natural, seja uma pessoa jurídica, ou até mesmo uma instituição democrática. 

Propagação de conteúdos ofensivos e divulgação de mentiras com o intuito de 

desmoralizar algo ou alguém publicamente, não deve ser considerado como liberdade de 
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expressão, e dependendo do seu conteúdo, pode até mesmo ser enquadrado como crime 

(PACELLI, 2020, p. 1). 

O uso da internet acarretou diversas vantagens nas interações humanas, 

notadamente na ampliação do conhecimento, constituindo mais uma excelente ferramenta 

de trabalho e de estudo para diversos profissionais e estudantes ao redor do mundo 

(BAUMAN; RAUD, 2015, p. 103).  

Bauman e Raud asseveram que “as bênçãos da internet são múltiplas e variadas” 

(2015, p. 103), indicando o encurtamento da distância entre as pessoas e a facilidade de 

estabelecer relacionamentos como uma das melhores facetas do mundo virtual. Além 

disso, já foi exaustivamente discorrido neste trabalho o papel relevante da internet como 

canal de comunicação e informação, e sua relevância para a democracia. 

Contudo, por ser ainda um espaço relativamente desconhecido, a web também 

apresentou a humanidade sua face obscura, principalmente quando se pensa na sua 

capacidade de servir de instrumento de veiculação de inverdades, as chamadas fake news, 

como forma de manipulação da opinião pública (PACELLI, 2020, p. 1).  

Em recente texto divulgado no site do jornal Jota, Pacelli discorreu sobre os 

ataques desferidos a Suprema Corte, em especial aos seus Ministros, em razão de prolação 

de decisões judiciais contrárias ao pensamento dos responsáveis pelas hostilidades, e a 

possibilidade dos autores responderem a ação penal, inclusive como medida de proteção 

das prerrogativas institucionais do Poder Judiciário (PACELLI, 2020, p. 2).  

Dado o exposto, convém afirmar que fake news não são protegidas pelo manto da 

liberdade de expressão, e seus propagadores devem ser responsabilizados, sob pena de 

fragilizar o próprio processo democrático, que necessita de divulgação de informações 

verdadeiras para sustentar a sua causa motriz. 

A garantia da liberdade de expressão foi amplamente discutida no julgamento da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130, julgada em 2009, cujo 

resultado foi citado em ambas as evidências de estudo colhidas no âmbito da mais alta 

Corte. Foi rememorada por ser sinônimo de referência de precedente acolhedor dos 

direitos conexos a liberdade de expressão, reconhecendo de forma expressa que estes 

gozam de preferência no abrigo constitucional, ratificando que eventual violação dos 

direitos de personalidade decorrente do exercício abusivo de tal liberdade, deverá ser o 

agente responsabilizado pelos danos morais e/ou materiais provocados, sendo ainda 
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assegurado a vítima o direito de resposta, conforme definido no artigo 5º, incisos V e X 

da Constituição Federal de 1988 (STF, ADPF 130, 2009, p. 5).  

No que concerne à fixação do valor da indenização, o acórdão proferido no 

julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130, ressaltou 

que deve ser observada a relação de proporcionalidade entre o dano material ou moral 

sofrido por alguém e a indenização que lhe convenha obter, sem excessos, sob pena de 

constituir fator de inibição da liberdade de expressão (STF, ADPF 130, 2009, p. 6). 

Percebe-se que até mesmo a atribuição de valores oriundos de danos relacionados ao 

exercício da liberdade de expressão, deve ser feito de com parcimônia e com estrita 

observação ao princípio da proporcionalidade, para não constituir embaraço futuro para 

o exercício da liberdade de pensamento. 

Na Reclamação nº 22.328/RJ a temática do direito ao esquecimento foi suscitada 

por acaso, em razão de uma observação feita pelo Ministro Marco Aurélio sobre a 

possibilidade de eternizar informações no ambiente virtual, caso contrário sequer teria 

sido mencionada. Cabe informar que após a observação do Ministro Marco Aurélio, o 

Ministro Luís Roberto Barroso afirmou “a discussão nesse processo não foi de direito ao 

esquecimento, nem de permanência perpétua” encerrando uma possível discussão jurídica 

com enfoque no direito ao esquecimento (STF, RCL 22328, 2018, p. 25). 

4.5.1 Da relevância do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.010.606/RJ - caso 

Aída Curi  

 

O direito ao esquecimento é o objeto central de discussão no Agravo em Recurso 

Extraordinário nº 833.248/RJ, o qual recebeu nova autuação Recurso Extraordinário nº 

1.010.606/RJ, constituindo a espinha dorsal da reconhecida repercussão geral. Entretanto, 

ainda sim, não será capaz de esgotar o tema, pois isto não é possível diante da fluidez do 

instituto, e também, pela forma como os debates da audiência pública foram conduzidos, 

eis que os critérios para realização da técnica da ponderação e manejo do princípio da 

proporcionalidade não foram ventilados com afinco no ato público realizado.  

Dessa forma, o mais aconselhável é que este trabalho se concentre, no que for 

possível, nos atos processuais já realizados nos autos do Recurso Extraordinário nº 

1.010.606/RJ, mesmo que seu julgamento esteja pendente. O parecer da Procuradoria-
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Geral da República apresentou argumentos para preponderância do direito à informação, 

o qual já foi objeto de exposição neste trabalho.  

Contudo, na audiência pública realizada com a presença de entidades civis e 

autoridades governamentais, três correntes de opinião foram apresentadas, no ponto de 

vista dos autores Sarlet e Ferreira Neto, que assim expuseram: 

 
A primeira, formada em especial pelos representantes da mídia, sustentou a 
prevalência da liberdade de informação e expressão e a impossibilidade de se 
reconhecer um direito ao esquecimento. A segunda corrente advogou a 
prevalência dos direitos da personalidade e, portanto, do direito ao 
esquecimento, quando se tratar de abuso na liberdade de expressão e, em geral, 
de informações e manifestações ofensivas aos direitos de personalidade. Já 
pelos representantes da terceira linha de entendimento, designada de 
intermediária, foi arguido que a prevalência, ou não, dos direitos da 
personalidade ou da liberdade de expressão e de informação, seja analisada 
caso a caso, mediante cuidadosa ponderação (SARLET; FERREIRA NETO, 
2019, p. 163).     
 
 

A presença de empresas operadoras de internet na audiência pública pode indicar 

que o Supremo Tribunal Federal venha a enfrentar o direito ao esquecimento na internet, 

ainda que o caso Aída Curi tenha sido veiculado por canal televisivo (SARLET; 

FERREIRA NETO, 2019, p. 163). Enquanto o Supremo Tribunal Federal não enfrentar 

o caso e proferir julgamento, não é possível anunciar com exatidão qual corrente 

prevalecerá. 

Os pontos de destaque da dinâmica da audiência pública realizada no âmbito do 

Recurso Extraordinário 1010606/RJ já foram ressaltados no capítulo anterior, no que 

tange aos aspectos procedimentais. Contudo, há uma observação a ser feita, em relação a 

sua contribuição para aplicação da técnica da ponderação e critério de proporcionalidade 

a serem utilizados pelos Ministros da Suprema Corte no julgamento da repercussão geral. 

Esse ponto de destaque é o comentário tecido pelo Subprocurador-Geral da 

República Odim Brandão após o encerramento das exposições, observação de grande 

valia para este trabalho. O representante do Ministério Público Federal afirmou: 

 
Não gostaria de cansar a plateia, mas falou-se muito em dignidade humana 
neste caso, tanto de manhã e de tarde, mas vi pouco a discussão da 
ponderabilidade. Está em discussão aqui a dignidade humana? Se estiver, nós 
temos um problema seríssimo que eu não vi sendo discutido. Se ela estiver, ela 
pode ser sujeita a ponderações, ou ela é o objeto de uma proteção absoluta que 
não admite ponderações. Isso não vi discutido! (STF, RE 1010606, PGR 
ODIM BRANDÃO, 2017, p. 204). 
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Vê-se a preocupação do Subprocurador-Geral com a técnica da ponderação que 

não foi suscitada de forma mais contundente na audiência pública, ponto nodal da relação 

de tensão fomentada pela aplicação do direito ao esquecimento. A observação pontual 

demonstra que a técnica da ponderação e o critério da proporcionalidade estão sendo 

ignorados na controvérsia envolvendo o direito ao esquecimento, não só pelos julgadores, 

como também pelos demais intérpretes. Não basta apresentar argumentos favoráveis para 

a aplicação ou não do direito ao esquecimento, é preciso que estes venham acompanhados 

de possíveis sugestões no emprego da técnica lecionada pela doutrina, inclusive com 

parâmetros recomendados para utilização, de modo a auxiliar o julgador na solução do 

caso concreto. 

Mais uma vez confirma-se que o conflito de direitos individuais decorrentes da 

aplicação do direito ao esquecimento deve ser discutido à luz da ponderação e 

proporcionalidade. 

 4.5.2 Ambiente virtual, direito ao esquecimento e a eternização da informação  
 

O direito ao esquecimento também deve ser analisado a luz da internet, em razão 

da possibilidade de se eternizar informações no ambiente virtual atrelada a rapidez de 

disseminação do conteúdo e a possibilidade de ser consultado, a qualquer tempo e por 

qualquer pessoa. 

A audiência pública realizada para fins de enfrentamento da tese de repercussão 

geral nº 786, reconhecido no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.010.606/RJ, mostrou 

a participação de várias empresas operadoras, o que pode ser um indício de que o STF irá 

analisar o conflito com vistas na web, fato que seria de grande valia para o debate do tema 

em estudo. 

A questão da internet é de fundamental importância, pois ela não permite o direito 

ao esquecimento e com isso há um paradoxo: da mesma forma que a atual sociedade é 

bombardeada com informações a todo o momento, os indivíduos podem expressar sua 

opinião e amanhã mudar o seu posicionamento, porém o chamado efeito print aprisiona 

o indivíduo, eis que alguém pode resgatar aquela divulgação de opinião de anos atrás e 

interpelar a pessoa pela sua mudança de opinião. O efeito print pode inibir os indivíduos 

de exporem suas opiniões, fato que vai prejudicar a liberdade de expressão. Mais uma vez 

se vê a necessidade de discutir de forma aprofundada o efeito eterno causado pela internet, 
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o qual não foi enfrentado de forma satisfatória em nenhum dos julgados, demonstrando a 

necessidade e o desejo de que o STF julgue o citado Recurso Extraordinário e enfrente o 

tema da repercussão geral abordando os efeitos jurídicos e sócias causados pela internet 

para fins de reconhecimento e aplicação do direito ao esquecimento.  

4.6 Comparação das evidências de estudo colhidas no STJ e no STF  
 

Restou corroborado que o direito ao esquecimento ainda não encontrou 

estabilização na jurisprudência superior. Esta afirmativa pode ser comprovada através da 

pesquisa jurisprudencial feita nos sítios eletrônicos das Cortes em comento e expostas 

nesse trabalho, com apresentação de reduzido número de acórdãos colegiados. 

O Superior Tribunal de Justiça enfrentou 03 (três) julgamentos sobre pedido de 

desindexação de dados na internet, diferentemente do Supremo Tribunal Federal que 

ainda não teve tal oportunidade. Como já exposto, em 02 (dois) julgamentos o Superior 

Tribunal de Justiça julgou pela não imputação de responsabilidade das empresas 

provedoras de busca, por ausência de comando legal específico, e em apenas 01 (um), 

prevaleceu a responsabilidade dos provedores de pesquisa efetuarem a desindexação de 

dados e supressão de links de páginas da internet que vinculavam o nome de uma 

promotora de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro a notícias de fraude no 

concurso público para a Magistratura fluminense. 

 
O reconhecimento da responsabilidade dos provedores de pesquisa e um 
direito à desindexação, tal como se tem sustentado na literatura e mesmo em 
nível jurisprudencial, encontra amparo em aspectos de ordem técnica, a 
começar pelo fato de que existe uma diferença entre o processamento de dados 
por algoritmos e pela ação humana e isso por várias razões: a) algoritmos não 
se referem a significados, mas sim, a dados; b) os algoritmos como empregados 
atualmente, aqui com foco na internet (e mecanismos de busca), não buscam 
reproduzir a forma humana de processamento de informações (SARLET; 
FERREIRA NETO, 2019, p. 176). 

 

Para Sarlet e Ferreira Neto (2019, p. 177) não há que se falar em uma imunidade 

jurídica das empresas provedoras de busca na internet, pois em casos excepcionais, 

precedidos de análise criteriosa dos requisitos subjetivos presentes, cabe o 

reconhecimento de um direito subjetivo a desindexação de dados de determinados 

conteúdos pesquisados na rede, haja vista que o apagamento de informações pode se 

mostrar extremamente difícil, diante da complexidade das conexões do mundo virtual. 
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O tema do direito ao esquecimento exige discussão sobre os seus limites e elenco 

de critérios para sua aplicação. Nenhum dos julgamentos analisados neste trabalho 

lograram êxito em definir critérios subjetivos para apreciação e aplicação. Dessa forma, 

mostra-se cada vez mais fundamental e urgente o pronunciamento e julgamento da 

repercussão geral pela Suprema Corte, para fins de uniformização da controvérsia. Até 

lá, vale conferir os critérios sugeridos pela doutrina como medida de definição dos limites 

e dos parâmetros para reconhecimento do direito ao esquecimento nos casos concretos.  

4.7 Critérios para o reconhecimento do direito ao esquecimento sugeridos pela 

doutrina   

 

A controvérsia em torno do instituto reside, basicamente, nas seguintes correntes: 

a primeira a favor categoricamente do direito à informação, sem qualquer tipo de espaço 

para o reconhecimento do direito ao esquecimento. Esta primeira corrente é defendida 

pelos veículos de comunicação, por ser inerente a atividade por eles desempenhada. A 

segunda corrente é a favor do direito ao esquecimento, cujo alicerce repousa no direito 

penal e na garantia de que todos têm direito a uma segunda chance. Já a terceira corrente 

é conhecida por ser intermediária – depende do caso concreto e das subjetividades 

presentes (BRANCO, 2017, p. 167).  

Isto posto, é forçoso reconhecer que o reconhecimento do direito ao esquecimento 

implica em análise de caso concreto precedido de técnica de ponderação, por se tratar de 

conflito entre a garantia do direito à informação e a proteção dos direitos da 

personalidade, todos protegidos constitucionalmente (SARLET; FERREIRA NETO, 

2019, p. 183). 

A sociedade brasileira é extremamente plural, uma vez que diversos grupos sociais 

participam ativamente do processo democrático, inclusive na elaboração de normas 

legais. Com isso, é comum o surgimento de conflitos entre direitos de igual hierarquia, 

garantidos no rol dos direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988. Diante deste 

impasse, cabe ao Juiz lançar mão da denominada técnica de ponderação (SILVEIRA, 

2013, p. 1). 

 
A ponderação consiste no método necessário ao equacionamento das colisões 
entre princípios, em que se busca alcançar um ponto ótimo, em que a restrição 
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a cada um dos direitos fundamentais envolvidos seja a menor possível, na 
medida exata à salvaguarda do direito contraposto (SILVEIRA, 2013, p. 1). 

  

Cumpre enfatizar que todas as normas dispostas no texto constitucional possuem 

o mesmo grau hierárquico e devem ser aplicadas unissonamente, conforme inteligência 

do princípio da unidade da Constituição. Contudo, a característica uniforme e singular 

das disposições constitucionais não é sinônimo de harmonia, o que revela a existência de 

limites, posto que as normas de direitos fundamentais não são absolutas, e encontram 

barreiras no próprio texto constitucional (SILVEIRA, 2013, p. 2). 

Sarlet e Ferreira Neto (2019, p. 184) lecionam que “direitos fundamentais 

formalmente ilimitados podem ser restringidos caso isso se revele imprescindível para a 

garantia de outros direitos constitucionais”. Logo, quando disposições de direitos 

fundamentais estiverem em aparente conflito, o julgador deverá observar qual norma deve 

prevalecer na hipótese, mediante o uso do princípio da proporcionalidade, sempre 

privilegiando o meio menos gravoso para a tutela dos direitos fundamentais. 

Assim, partindo-se desta premissa, é correto afirmar que o reconhecimento do 

direito ao esquecimento ocorre em situações isoladas, precedido de juízo de valor de 

ponderação dos direitos fundamentais em conflito, com estrita observação dos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade. 

Sérgio Branco defende a análise de alguns preceitos para estabelecimento do 

direito ao esquecimento. Para o autor, a primeira análise a ser feita refere-se a confirmar 

a presença do aspecto da privacidade, ou seja, se a informação objeto de esquecimento 

possui natureza indiscutivelmente privada, pois se houver a presença de interesse público, 

o conteúdo deverá ser conservado, ainda que importe em sacrifício para o indivíduo 

(BRANCO, 2017, p. 171). 

Nota-se que a discussão sobre presença ou não de interesse público é inafastável 

para reconhecimento do direito ao esquecimento. Maldonado também compactua deste 

entendimento e afirma que “se há categorização de uma determinada informação como 

de interesse público, deverá sobrepor-se à invocação da privacidade” (2017, p. 94). 

 
O direito não deve intervir para proteger situações que não manifestem 
qualquer potencial danoso nem deve se engajar em resguardar o mero desejo 
individual de não mais estar exposto à observação externa de terceiros 
relativamente a fatos banais e comezinhos de sua vida privada, mas que não 
chegam a se caracterizar como ofensivos ou agressivos à sua personalidade e 
dignidade (SARLET; FERREIRA NETO, 2019, p. 191). 
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Quando se menciona conflito envolvendo interesse público e interesse privado, há 

uma tendência a fazer uso do princípio da supremacia do interesse público para invocar a 

superioridade da coletividade sobre o interesse particular, resultando no favorecimento 

do Estado e, por consequência, da coletividade em detrimento do indivíduo considerado 

isoladamente (SARMENTO, 2010, p. 24). Porém, considerar este raciocínio como 

absoluto pode sim acarretar riscos a tutela dos direitos fundamentais e representar uma 

possível incompatibilidade com a ordem constitucional brasileira, que possui como 

núcleo axiológico o princípio da dignidade da pessoa humana (SARMENTO, 2010, p. 

27). 

Ademais, o intérprete deve ter em mente que há apenas uma única ordem jurídica, 

logo o conflito não pode ser resolvido, apenas, com utilização do critério público e 

privado, e sim à luz da Constituição Federal, considerando seus princípios e valores como 

um todo. Assim, de acordo com o texto constitucional vigente, e levando em consideração 

as controvérsias em torno do tema de estudo, talvez seja mais razoável reputar a 

inexistência da regra de supremacia do interesse público sobre o privado, e sim ecoar que 

nos conflitos decorrentes do direito ao esquecimento, a prevalência entre público e 

privado deverá ser feita mediante a técnica da ponderação equilibrada destes interesses 

com base no princípio da proporcionalidade (SARMENTO, 2010, p. 52).   

Salienta-se que o conteúdo informacional sujeito a tutela do direito ao 

esquecimento deve apresentar potencial danoso. O indivíduo deve comprovar que a 

veiculação pública de fato pretérito provocará repercussão social capaz de gerar prejuízos 

em sua esfera jurídica (SARLET; FERREIRA NETO, 2019, p. 190).  Notadamente, a 

obstinação injustificada cujo escopo é meramente baseado no capricho de evitar que 

determinado fato do passado venha a público, não será acolhida pelo instituto. 

Importa sublinhar que o dano não precisa ser necessariamente material, podendo 

ser de ordem social, profissional, familiar ou moral. Ademais, se o indivíduo pleitear o 

apagamento ou a desindexação da informação sob a alegação de violação do direito à 

privacidade, mas sem a comprovação de um dano, a demanda poderá ser concedida, 

porém não será sob o manto do direito ao esquecimento (BRANCO, 2017, p. 175). 

Vale frisar que a avaliação do potencial danoso deverá ser feita levando em 

consideração o grau de exposição pública do indivíduo, se é um agente público ou uma 

personalidade famosa que goze de reconhecimento social. Observa-se que as figuras 

públicas são submetidas a um maior nível de tolerância de exposição de fatos pretéritos, 
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cabendo a elas um ônus maior de comprovar o prejuízo sofrido (SARLET; FERREIRA 

NETO, 2019, p. 191). 

Para Bezerra Júnior, ainda que o indivíduo desfrute de notório reconhecimento 

público, a exibição de informações concernentes aos aspectos da vida privada, somente 

pode ser tolerada se houver interesse público (2018, p. 168). 

Em relação às personalidades públicas, há que se levar em consideração se o 

intuito é evitar que fatos traumáticos ou vexatórios ocorridos no passado sejam exibidos 

ou se o escopo perseguido é o retorno ao anonimato. Se a pretensão estiver relacionada 

ao desejo de se retirar da vida pública, isto não será hipótese de direito ao esquecimento, 

portanto, não poderá receber o manto do instituto (BRANCO, 2017, p. 179).  

Contudo, se após alguns anos, o indivíduo afastado do mundo da fama, se vê 

exposto por simples curiosidade do público, caberá a tutela do direito ao esquecimento, 

uma vez que ao optar pela vida anônima, fizeram uso do seu direito à autodeterminação 

e regência de sua personalidade (BEZERRA JÚNIOR, 2018, p. 169). 

Porém, deve ser observada a questão referente a reabilitação penal. Como já 

demonstrado anteriormente, o artigo 93 do Código Penal assegura ao condenado o sigilo 

dos registros do processo penal e de sua condenação. Tal garantia está vinculada a 

ressocialização do preso e sua plena reintegração ao convívio social. Por esta razão, ainda 

que o crime cometido tenha ganhado notoriedade nacional, o condenado que já cumpriu 

integralmente a sua pena poderá pleitear o direito ao esquecimento para fins de 

reabilitação (MALDONADO, 2017, p. 141). 

O exame do decurso temporal igualmente terá que ser apreciado. Pode ocorrer de 

uma determinada informação ser lícita no momento de sua divulgação, porém, com a 

passagem de tempo, a exibição do mesmo conteúdo pode se tornar ilícita, por representar 

violação à intimidade e privacidade (BRANCO, 2017, p. 174). 

Da mesma forma que uma informação compreendida como de interesse público, 

pode deixar de ostentar esta característica, em razão da passagem de tempo. Percebe-se 

claramente que a contemporaneidade da informação pode justificar o interesse público, 

uma vez que os efeitos do tempo possuem a possibilidade de esvair o interesse da 

coletividade (MALDONADO, 2017, p. 95). Neste contexto, não é razoável pleitear o 

esquecimento de fatos que ainda não tenham ultrapassado a barreira temporal, cuja função 

social pedagógica ou carga informativa ainda estão presentes (SARLET; FERREIRA 

NETO, 2019, p. 194). 
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A informação indicada para suportar o reconhecimento do direito ao esquecimento 

deve ser verdadeira, pois se for falaciosa caberá o manejo de outros instrumentos jurídicos 

para evitar a sua divulgação, tais como o direito de resposta, exclusão ou até mesmo 

pleitear que o veículo de comunicação seja condenado a realizar a atualização de dados 

(BRANCO, 2017, p. 174). Vê-se que o direito de pleitear a remoção decorre da 

inveracidade do conteúdo, mas não da tutela do direito ao esquecimento. 

As fake news e os conteúdos baseados em discurso de ódio são ambos 

considerados ilícitos no ordenamento jurídico brasileiro, portanto, se a divulgação resultar 

em injúria, calúnia ou difamação, caberá responsabilização criminal ao agente. Para os 

autores Sarlet e Ferreira Neto, as circunstâncias citadas devem receber um peso 

diferenciado na avaliação do julgador para fins de apagamento, retificação ou 

desindexação de dados, em razão de sua raiz criminal (2019, p. 193). 

Deve ser verificada a relevância ou interesse histórico, ante o dever de preservar 

a memória, situação que implica a proteção da liberdade de expressão, bem como o 

envolvimento de pessoa pública e a peculiaridade do fato, pois o reconhecimento de 

algum destes pode impedir a aplicação do direito ao esquecimento (MALDONADO, 

2017, p. 96). 

Este aspecto foi identificado no julgamento do Recurso Especial nº 1.335.153/RJ, 

mais conhecido como caso Aída Curi, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nele 

restou confirmado a presença do caráter histórico, celebrizado pelo nome da vítima. Em 

outras palavras, pela análise do Tribunal da Cidadania, o direito ao esquecimento não 

pôde ser reconhecido porque não era possível falar do crime sem mencionar o nome Aída 

Curi, justificando a predominância da liberdade de expressão no julgado. 

De outra parte, impõe discorrer sobre quem será o destinatário do pedido de direito 

ao esquecimento. Sérgio Branco defende que o pleito deve ser realizado diretamente ao 

meio de comunicação detentor dos dados que deseja a remoção, sendo este o legitimado 

para ocupar o polo passivo da ação. Para o citado autor, o pedido dirigido as empresas 

provedoras de busca na internet, tais como Google e Yahoo, não envolve direito ao 

esquecimento, pois nesta hipótese, os provedores de pesquisa não detém a informação, 

logo, se trataria de pedido de desindexação (2017, p. 176). 

Cumpre lembrar que o Recurso Especial nº 1.660.168/RJ, o Agravo Interno no 

Recurso Especial nº 1.599.054/RJ e o Agravo Interno no Recurso Especial nº 

1.593.873/SP, todos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça e citados neste trabalho, 
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tinham como mote o pedido de desindexação de dados dos links exibidos nos resultados 

de pesquisa, os quais foram dirigidos diretamente a empresas provedoras de busca na 

internet. Apenas restou reconhecido o direito individual de pleitear a desindexação de 

dados aos provedores de busca no Recurso Especial nº 1.660.168/RJ, com mudança de 

precedente da Corte, haja vista que o entendimento até então predominante era a ausência 

de responsabilidade das referidas empresas, seja por ausência de legislação específica, 

seja por não serem as detentoras do conteúdo. De certo modo, o entendimento anterior do 

Superior Tribunal de Justiça alinhava-se a questão da legitimidade passiva do réu 

defendida por Sérgio Branco. 

O autor Sérgio Branco afirma que seu posicionamento, quanto ao destinatário do 

pedido de exercício do direito ao esquecimento, está em conformidade com o caso Mário 

Costeja versus Google, julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, onde o autor 

da demanda pleiteava a desindexação de dados (2017, p. 176). 

O citado autor aponta também as dificuldades de efetivar o direito ao 

esquecimento na internet, citando a problemática referente ao pedido quando demandado 

em face das empresas provedoras de busca. Aduz o autor que o pleito dirigido a apenas 

um motor de busca, por exemplo o Google, não impede de “encontrar o mesmo resultado 

em outros mecanismos de busca, como Yahoo ou Bing” (2017, p. 177).  

Já o segundo desafio enfrentado possui relação com a extensão e o alcance da 

informação na internet. Se o conteúdo informacional alvo do direito ao esquecimento está 

depositado em um único site, não haverá dificuldades no seu apagamento. Porém, se a 

informação já tiver sido disseminada no ambiente virtual, inclusive com avanço em 

diferentes países, a efetividade do direito ao esquecimento poderá encontrar barreiras de 

difícil transposição (BRANCO, 2017, p. 177).   

Neste sentido, para Sérgio Branco, o pedido de desindexação de dados para fins 

de remoção de links dos resultados de pesquisa dirigido aos motores de busca, não 

constitui direito ao esquecimento e sim, meramente pedido de desindexação. 

Aproveitando a abordagem de natureza processual, oportuno ressaltar que a 

legislação brasileira contempla instrumentos processuais para garantia do direito ao 

esquecimento, embora não seja especificamente direcionado para o instituto. Neste 

enquadramento, cita-se o direito de resposta, como já mencionado anteriormente. Se 

aplicado à internet, poderia ser manejado mediante formulário eletrônico personalizado, 
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cabendo as empresas operadoras de site disponibilizarem em suas plataformas (SARLET; 

FERREIRA NETO, 2019, p. 205). 

Como visto com os julgamentos colhidos nas Cortes Superiores, a ação de 

responsabilidade civil cumulada com pedido de indenização por danos é a ferramenta 

mais comum utilizada para obtenção do direito ao esquecimento. Entretanto, convém 

sublinhar que qualquer meio processual disponível pode ser empregado para requerer o 

reconhecimento do direito de ser esquecido. Neste viés, os autores Sarlet e Ferreira Neto 

defendem até mesmo o ajuizamento de ações no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis 

para defesa e aplicação do direito ao esquecimento, desde que seja uma causa de menor 

complexidade e o valor atribuído a causa esteja dentro do limite fixado na Lei nº 9.099/95 

(SARLET; FERREIRA NETO, 2019, p. 207). Cabe ressaltar que o artigo 19, parágrafo 

3º da Lei do Marco Civil da Internet dispõe que as ações que versem sobre reparação de 

danos decorrentes de conteúdos divulgados na internet, podem ser ajuizadas perante os 

Juizados Especiais (BRASIL, 2014). 

Ademais, a Constituição Federal de 1988 assegura a inafastabilidade do Poder 

Judiciário quando houver lesão ou ameaça de lesão a direito, garantia consagrada como 

direito fundamental, artigo 5º, inciso XXXV (BRASIL, 1988). Nota-se que a 

hipossuficiência de recursos financeiros da parte não constitui obstáculo para acesso ao 

Judiciário, pois a garantia de acesso ao Judiciário foi complementada com a garantia de 

assistência judiciária gratuita, disposta no artigo 5º, inciso LXXIV do texto constitucional 

(BRASIL, 1988).  O rol dos direitos fundamentais corrobora a máxima de que qualquer 

pessoa, rica ou pobre, poderá solicitar o direito ao esquecimento para proteger a sua esfera 

íntima e privada. 

No que concerne ao Foro competente para ajuizamento da ação visando a tutela 

do direito ao esquecimento ou proteção de dados de forma geral, cumpre informar que a 

Lei nº 12.965/2014 fixou o local da prestação do serviço (SARLET; FERREIRA NETO, 

2019, p. 207). O artigo 8º, parágrafo único, inciso II da referida legislação afirma que nos 

contratos de adesão, são nulas de pleno direito disposições “que não ofereçam como 

alternativa ao contratante a adoção de foro brasileiro para solução de controvérsias 

decorrentes de serviços prestados no Brasil” (BRASIL, 2014). 

Em relação a legislação competente, cabe citar o artigo 11 da Lei nº 12.965/2014: 

 
Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento 
de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão 



153 
 

e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em 
território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação 
brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo 
das comunicações privadas e dos registros. 
§ 1º O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e 
ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja 
localizado no Brasil. 
§ 2º O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas 
por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público 
brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua 
estabelecimento no Brasil. (BRASIL, 2014). 

  

Verifica-se que a Lei do Marco Civil da Internet consagrou a competência da 

legislação brasileira para conflitos envolvendo a proteção dos dados pessoais, se 

comprovada a presença de uma das hipóteses descritas no artigo exposto acima, ainda 

que haja elementos vinculados à extraterritorialidade (SARLET; FERREIRA NETO, 

2019, p. 208). 

É notório que o ambiente virtual desconhece fronteiras e barreiras territoriais e 

jurisdicionais, o que pode acarretar dificuldades na efetivação de um comando judicial 

voltado para a tutela do direito ao esquecimento. Para resolução desta questão, a melhor 

alternativa é a celebração de acordos internacionais voltados para esta temática 

(MALDONADO, 2017, p. 184). 

 
O reconhecimento do direito ao esquecimento exige um esforço adicional para 
se justificar que os fatos que se pretendem excluir de registros ou bancos de 
dados (ou então retificar ou tornar de difícil acesso) alcançaram um 
determinado ponto de saturação no que se refere a sua veiculação pública, 
motivo pelo qual qualquer exposição adicional dos respectivos fatos que 
causam abalo a um indivíduo deverá ser considerada excessiva, 
desproporcional ou abusiva, de modo também a provocar violação a direito de 
personalidade e à dignidade do indivíduo afetado pela exposição pública já 
desprovida de relevância (SARLET; FERREIRA NETO, 2019, p. 198). 

 

O critério sugerido pelos autores Sarlet e Ferreira Neto refere-se a fixação de um 

marco qualitativo, ou seja, deverá ser avaliado se a informação disponível a coletividade 

possui carga informativa, educacional ou pedagógica, pois caso não seja observado 

nenhum destes aspectos, não há motivo para justificar a sua manutenção pública (2019, 

p. 199). 

Os autores Sarlet e Ferreira Neto sugerem ainda mais um critério referente a 

natureza dos meios de promoção e o impacto causado por estes, na aplicação do direito 

ao esquecimento, preconizando que a determinação de exclusão da informação é o meio 

mais gravoso, pois colide diretamente com outros direitos fundamentais, em especial, o 
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direito à informação. Por causa disso, sugerem que, quando possível, deverá ser 

determinada a ocultação da identidade do indivíduo ou a restrição de acesso ao conteúdo, 

como ocorre por exemplo com a utilização da desindexação. Assim, concorrentemente, 

será preservado os direitos de personalidade e a divulgação de fatos pretéritos (SARLET; 

FERREIRA NETO, 2019, p. 205). 

Dado o exposto, pode-se afirmar que o reconhecimento do direito ao 

esquecimento deverá ser feito mediante exame de caso concreto, com apreciação dos 

seguintes critérios: se a informação é verdadeira, se detém caráter eminentemente 

privado, presença de interesse público, perquirição do decurso temporal e os efeitos 

causados pela ação do tempo, se há relevância histórica, grau de exposição pública do 

indivíduo que pleiteia, o potencial danoso, os meios de promoção e por último a carga 

informativa e sua função social perante terceiros.  

Impõe destacar que os critérios subjetivos descritos acima não afastam a presença 

de outros, pois, conforme exposto, cada autor ou julgador pode ter os seus próprios 

parâmetros de avaliação. Entretanto, vê-se que os critérios citados constituem rol 

inafastável para realização de juízo de ponderação e definição dos limites dos direitos 

fundamentais em conflito. 

Isto porque, os critérios sugeridos pelos autores citados cumprem o papel de 

ponderar integralmente todos os direitos fundamentais em conflito. Cabe ratificar que o 

reconhecimento de um direito ao esquecimento transpassa a esfera jurídica das partes 

envolvidas, afetando interesses de terceiros que não participam da demanda (BEZERRA 

JÚNIOR, 2018, p. 143). 

O autor Sérgio Branco entende que o direito ao esquecimento representa riscos à 

liberdade de expressão, e por esta razão seu reconhecimento deve ser feito de forma 

excepcional e desde que presentes os seguintes critérios:  

 
Violação à privacidade por meio de publicação de dado verídico, após lapso 
temporal, capaz de causar dano a seu titular, sem que haja interesse público, 
preservando-se em todo caso a liberdade de expressão e desde que não se trate 
de fato histórico, cuja demanda é direcionada, em última instância, ao Poder 
Judiciário, que deverá, se entender cabível, ordenar a sua remoção ao meio de 
comunicação onde a informação se encontra e nunca ao motor de busca 
(BRANCO, 2017, p. 180). 

    

Sarlet e Ferreira Neto também compactuam do entendimento que a aplicação do 

direito ao esquecimento deve ser feita em casos excepcionais, principalmente quando em 
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causa o cancelamento ou a remoção de informações (SARLET; FERREIRA NETO, 

2019, p. 226). 

Nota-se que para os autores citados nos parágrafos anteriores, a liberdade de 

expressão possui predominância quando em colisão com os direitos da personalidade, por 

isso a tutela do direito ao esquecimento deve ser feita meticulosamente, de modo 

reservado e após realização de criterioso juízo de ponderação. 

 Este entendimento diverge da posição defendida por Bezerra Júnior, que afirma 

que não há relação de superioridade ou preponderância a qualquer dos direitos 

fundamentais envolvidos, ratificando que a liberdade de expressão não é um direito 

absoluto e por essa razão deve conviver em harmonia com outros direitos (BEZERRA 

JÚNIOR, 2018, p. 232). 

As considerações acima corroboram o raciocínio defendido neste trabalho, qual 

seja, de que o conflito entre direitos fundamentais provocado pelo reconhecimento do 

direito ao esquecimento deve ser resolvido mediante utilização da técnica da ponderação. 

Os critérios sugeridos pela doutrina devem ser utilizados de forma cumulativa, com o fito 

de evitar possíveis erros. Impõe afirmar que os parâmetros sugeridos não afastam outros 

eleitos pelo julgador e demais técnicas hermenêuticas aplicáveis. 

Isto posto, resta confirmado a existência do direito ao esquecimento ligado 

intimamente a dignidade da pessoa humana e dos direitos da personalidade, reclamado 

para salvaguardar o indivíduo da exposição no universo digital. As controvérsias em torno 

do tema, principalmente relacionadas à relação de tensão dos direitos fundamentais 

envolvidos, fazem urgir a necessidade de maior amadurecimento e aprofundamento 

teórico do tema pela doutrina e jurisprudência nacional, com o fito de fixar parâmetros 

universais para análise de sua presença nos casos concretos.   
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CONCLUSÃO 
 

Neste trabalho, foi abordado o tema do direito ao esquecimento e a relação de 

tensão entre direitos fundamentais decorrente de sua aplicação e, a partir disso, foi 

realizada pesquisa empírica no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça, com o fito de verificar se as citadas Cortes utilizam a técnica da 

ponderação e os critérios de proporcionalidade nos moldes indicados pela doutrina para 

resolução do conflito. Cumpre lembrar que a pesquisa realizada materializou-se na 

referência direta ao critério e técnica clássicos de solução de conflitos de direitos 

fundamentais. 

A conclusão decorrente da pesquisa empírica realizada é que as Cortes Superiores 

não aplicam a técnica nos padrões sugeridos pela doutrina nacional para fundamentar suas 

decisões na apreciação dos litígios sobre direito ao esquecimento. Restou confirmado que 

os Tribunais decidiram os conflitos de forma pouco estruturada e se tornou evidente que 

a solução aplicada aos casos concretos partiu de critérios distintos do clássico apontado 

pelos doutrinadores. De modo geral, a ponderação e proporcionalidade foram 

mencionadas nos votos apenas para justificar uma escolha baseada em critérios 

subjetivos, haja vista que o raciocínio completo não foi reproduzido em sua integralidade, 

com manejo da ponderação e os subelementos da necessidade, proporcionalidade e 

adequação.  

É forçoso ressaltar que, no conflito decorrente da colisão entre direitos 

fundamentais, a utilização e demonstração da técnica da ponderação e os critérios de 

proporcionalidade representam uma análise nítida, na qual será possível verificar, caso 

não seja possível reduzir a subjetividade do intérprete, delimitar qual o campo de atuação 

desta subjetividade, conferindo transparência e oportunidade de controle pelas partes 

litigantes, pela sociedade ou pelos outros Poderes.   
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A pesquisa realizada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça contou com 09 

(nove) evidências de estudo eleitas para investigação. O estudo empírico revelou uma 

maior presença da ponderação e da necessidade, evidenciando que não houve uma 

distribuição homogênea entre ponderação e os três subprincípios da proporcionalidade, 

denotando utilização parcial destes subcritérios na solução de conflitos entre direitos 

fundamentais abarcando o direito ao esquecimento. 

Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a pesquisa também apontou que 

os Ministros reconheceram a presença de diversos direitos fundamentais no conflito 

decorrente do pleito de reconhecimento do direito ao esquecimento e que, em comparação 

com o número de incidências da ponderação e proporcionalidade, os direitos 

fundamentais apresentaram maior elevação no quadro comparativo, quando  se esperava 

um resultado homogêneo entre os critérios de solução e os direitos fundamentais em 

discussão, corroborando a hipótese de que não está sendo manejada de modo regular a 

técnica da ponderação e do princípio da proporcionalidade indicada pela doutrina para 

solução do conflito. 

No domínio do Supremo Tribunal Federal, apenas 02 (duas) evidências de estudo 

foram utilizadas na pesquisa, porém apenas 01 (uma) foi usada na investigação pelos 

critérios já mencionados, haja vista que a segunda incidência eleita está pendente de 

julgamento, o qual será de extrema valia para toda a sociedade. Com efeito, o julgamento 

do Recurso Extraordinário nº 1.010.606 oriundo do Rio de Janeiro, que motivou o 

reconhecimento de existência de tese de Repercussão Geral nº 786, lançará luz a inúmeros 

pontos obscuros que norteiam o direito ao esquecimento, principalmente no que concerne 

à sua abrangência e limites de influência nos direitos fundamentais em que colide. 

Ademais, espera-se que um posicionamento pontual da mais alta Corte do país sobre o 

tema estudado, possa conduzir favoravelmente futuras decisões judiciais para fins de 

delimitação dos critérios que devem ser sopesados no conflito.      

  A única evidência de estudo apta para pesquisa, revelou que os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal reconheceram a necessidade de realizar ponderação entre os 

direitos fundamentais, porém este reconhecimento não se traduziu na realização do 

raciocínio completo, denotando uma possibilidade de utilização de subjetividade no 

julgamento. 

Em resumo, a pesquisa realizada no âmbito das Cortes Superiores indicou a 

utilização irregular da técnica da ponderação e os critérios de proporcionalidade, fato que 
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impede um maior aprofundamento do estudo sobre o direito ao esquecimento e seus 

reflexos nos demais direitos fundamentais.  

Ao longo do trabalho, foi possível confirmar que o direito ao esquecimento é um 

direito fundamental, seja como direito autônomo, seja como implícito ao direito de 

personalidade. Assim, resta evidente que o direito ao esquecimento possui vínculo íntimo 

com a dignidade da pessoa humana e reflete diretamente no desenvolvimento da 

personalidade humana e autoafirmação do indivíduo. 

A afirmação contida no parágrafo acima ratifica que o reconhecimento e aplicação 

do direito ao esquecimento suscita colisão entre direitos fundamentais, cuja solução 

necessariamente deve ser feita à luz da técnica de ponderação e critérios de 

proporcionalidade indicada pela doutrina, sob pena de esvaziamento de algum direito 

constitucionalmente assegurado. 

Convém asseverar que o conflito decorrente do pleito ao direito ao esquecimento 

reclama solução com base na análise do caso concreto. O instituto é bastante dinâmico e 

qualquer tentativa de construção de uma solução padronizada poderá acarretar risco de 

violação a direitos fundamentais. Afirma-se que o problema envolvendo o direito ao 

esquecimento não é fácil, uma vez que é o caso concreto que revelará ao julgador a 

complexidade do litígio em discussão. 

Por esta razão, os critérios sugeridos pela doutrina e descritos no 4º capítulo  

devem ser manejados na resolução dos litígios, abrangendo o direito ao esquecimento, 

com o fito de conferir maior segurança jurídica às decisões.  

A discussão sobre o direito ao esquecimento é complexa e reclama uma maior 

investigação e estudo da academia. Os valores envolvidos abrangem toda a coletividade 

e pessoas do futuro, visto que memória, esquecimento e tempo estão em construção 

constante. Suprimir uma informação no presente, ainda que referente a um fato ocorrido 

no passado, compromete o direito de pessoas no futuro conhecerem a história e de que 

modo os fatos ocorreram.  

Por outro lado, é forçoso reconhecer que existem dados sensíveis, pertencentes à 

esfera íntima e privada do indivíduo e que devem ser protegidos da curiosidade e 

conhecimento público, como medida de proteção da personalidade e dignidade humana.  

Vê-se que o tema é complexo e este trabalho não esgotou suas complexidades, 

tampouco diminuiu as dúvidas em torno do objeto de pesquisa. Entretanto, este estudo 

revelou que as Cortes Superiores não estão manejando regularmente a técnica da 
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ponderação e critérios de proporcionalidade na resolução dos conflitos envolvendo o 

direito ao esquecimento, fato que pode traduzir riscos à proteção dos direitos 

fundamentais envolvidos e segurança jurídica das decisões. 

Todos os objetivos foram cumpridos. Conforme visto em linhas acima, a relação 

entre tempo, direito e memória validou a afirmativa de que estes três elementos são de 

extrema importância para o estudo e aplicação do direito ao esquecimento, visto que seu 

reconhecimento produz efeitos no campo jurídico e no armazenamento de informações 

para toda a sociedade. A questão temporal é relevante também para a verificação da 

atualidade da informação e se ela deve ou não ser levada a conhecimento do público.  

Igualmente foi reconhecido que a internet e os demais meios digitais contribuem 

amplamente para o exercício da democracia, principalmente no que corresponde aos 

direitos de informar e ser informado e demais direitos conexos. Contudo, o ambiente 

virtual livre de barreiras temporais e geográficas contribui para a exposição da vida íntima 

do indivíduo, seja com ou sem o seu consentimento, colaborando acentuadamente para 

divulgação das informações de caráter pessoal que o indivíduo tenha interesse em manter 

privadas. Os impactos causados pelas mídias digitais nas relações humanas e os efeitos 

jurídicos produzidos reclamam maior atenção do Poder Judiciário e, por essa razão, maior 

preparo dos julgadores e intérpretes para indicar melhor solução que consiga, 

concomitantemente, assegurar a liberdade de informação e o resguardo da esfera íntima 

e privada do indivíduo, sob pena de violação da dignidade da pessoa humana.  

No que concerne ao conceito do instituto estudado, restou demonstrado que este 

está em constante evolução, pois não apenas os fatos traumáticos e vexatórios ocorridos 

no passado e que acarretem algum tipo de prejuízo no presente, ou não se harmonizem 

com o atual momento de vida do indivíduo serão objeto de resguardo do grande público, 

como também todos aqueles que, por alguma razão, o indivíduo deseja que seja 

esquecido, como, por exemplo, um corte de cabelo ultrapassado, um fato profissional ou 

qualquer outro fato, por menor que seja, ratificando que a análise do que deve ser ou não 

restrito ao passado é subjetiva e individual. 

Este trabalho foi de extrema importância para melhor compreensão pessoal da 

autora sobre o instituto pesquisado, pois permitiu conhecer de forma mais profunda as 

diversas peculiaridades que norteiam o direito ao esquecimento, inclusive permitindo 

tomar conhecimento que os Tribunais Superiores escolhidos para a pesquisa não realizam 
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de forma regular o manejo da técnica de ponderação e critérios de proporcionalidade para 

resolução dos litígios envolvendo o instituto e outros direitos fundamentais.  

Por último, este trabalho permitiu concluir que, independentemente de decisão 

favorável ou não ao direito ao esquecimento, a solução do litígio versando sobre o objeto 

de pesquisa deve ser feita com utilização da técnica da ponderação e do princípio da 

proporcionalidade acompanhada dos critérios indicados pela doutrina. Além disso,  cada 

caso deve ser julgado isoladamente, reiterando-se a observação de que o direito ao 

esquecimento deve ser estudado pela comunidade científica jurídica com mais ardor, de 

modo a serem verificados os limites de abrangência e os reflexos que sua aplicação 

produz nos demais direitos fundamentais, com o fito de evitar lesões aos interesses 

jurídicos da coletividade e do indivíduo que reclama o reconhecimento de seu direito ao 

esquecimento daquilo que lhe aflige a alma, a fim de encontrar o equilíbrio e a harmonia 

social necessária para convivência pacífica entre todos os membros da sociedade e os 

direitos envolvidos. 
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