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RESUMO

O Direito ao Esquecimento deve ser observado sob o enfoque do Direito à Intimidade ou da Liberdade de Imprensa? Há argumentos em teses e 
antíteses, e um exame mais profundo da matéria pode contribuir para a compreensão desta questão. O objetivo deste trabalho se funda no 
aperfeiçoamento acerca da matéria, tendo como premissa os Princípios Basilares da Constituição Federal e a análise crítica do Processo Penal 
que, em última análise, é um liame indissolúvel no desenvolvimento do processo empírico, deveras utilizado no transcorrer deste estudo. A 
hipótese que propõe este pesquisador é que o Direito à Intimidade, à vida privada, deve prevalecer em detrimento da Liberdade de Imprensa. 
Este é a ideia norteadora dos fundamentos da Constituição Federal. O pensamento crítico do Processo Penal nos traz a abordagem sob o enfoque 
garantista ou utilitário do estado. Quando estivermos diante de uma abordagem garantista do Processo Pena (abordagem proposta), logo, que 
privilegia os princípios do estado democrático de direito, dignidade da pessoa humana, paridade de armas, estaremos tratando da (possível) 
imparcialidade das agências judiciais, controle jurisdicional das agências policiais e como reflexo, conseguiremos abordar o tema constitucional 
proposto de forma a resgatar a essência da Constituição Federal. Esta pesquisa utiliza métodos de estudo de caso, pesquisa bibliográfica, análise 
de dados (primários e secundários) principalmente sob o enfoque do estudo empírico. As principais conclusões deste trabalho se fundam na 
prevalência do individuo sobre as agências, sejam ela estatais, paraestatais ou privadas. A Constituição de 1988 possui princípios que devem 
funcionar entre si, um princípio não exclui o outro, mas quando há embate entre eles, deve ser realizada a relativização à luz da proteção dos 
indivíduos. Esta ideia foi o fundamento da Constituição de 1988, que nos trouxe a segura proteção aos direitos individuais, sociais, políticos e 
demais. Não obstante, a liberdade de imprensa deve ser conservada à luz do estado democrático de Direito, o que não se admite, ainda que por 
hipótese, é a sua prevalência sobre os direitos do indivíduo na análise concreta. Por fim, como já citado, o Processo Penal possui representativo 
papel na análise dos institutos que orbitam na esfera do Direito ao Esquecimento, pois, possuímos ainda os resquícios de um Processo Penal 
Inquisitório que mescla fundamentos e normas com o Sistema Acusatório, não se fundando aí um Sistema Misto pela clara impossibilidade no 
campo da gestão da prova, mas que nos traz na esfera prática resultados lastimáveis, causando etiquetamentos ao indivíduo muitas vezes 
irreversíveis que o Direito ao Esquecimento deve atenuar para que se privilegia os princípios basilares constitucionais.
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