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RESUMO 

 

 O direito ao esquecimento deriva diretamente do princípio da dignidade da pessoa 

humana e das garantias fundamentais à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. Tal 

direito é bastante aplicável para resguardar aqueles que já cumpriram suas penas por crimes 

de fato cometidos e, ainda mais, por aqueles que foram inocentados, porém que tiveram suas 

vidas pessoais vinculadas a fatos muitas vezes com efeitos devastadores e, por tal motivo, não 

convém serem relembrados, tendo em vista que, fazê-lo revolveria todos os descalabros 

outrora superados. À vista disso, confrontam-se dois grupos de direitos: de um lado, a 

liberdade de informação e de expressão, valores de caráter constitucional, decorrentes de uma 

sociedade contemporânea, plurifacetária e globalizada, os quais não devem sofrer censura, e, 

de outro lado, os direitos da personalidade, incluindo-se o direito ao esquecimento, como 

decorrência do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem, todos também com 

relevância constitucional. Não se trata o direito ao esquecimento de pleito para apagar fatos 

ou de reescrevê-los, tampouco trata-se de censura, porém visa apenas à viabilidade de se 

moderar o uso que se faz de fatos passados, no tocante ao modo e a finalidade com que tais 

fatos são rememorados, obstando a que canais de informação se locupletem às custas de 

indefinida exploração dos infortúnios privados. Neste artigo, procurou-se abordar a colisão 

entre direitos fundamentais que se impõe diante dessa questão, expondo a visão dos direitos 

fundamentais em si que estão em conflito, o direito ao esquecimento, os casos concretos que 

tem norteado essa questão, bem como visões propostas pela doutrina e jurisprudência para a 

solução do conflito. 

 

Palavras-chave: Direito ao esquecimento. Direito à informação. Dignidade da Pessoa 

Humana. Liberdade de Expressão. Colisão de Direitos Fundamentais. 
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ABSTRACT 

 

 The right to be alone derives directly from the principle of human dignity and the 

fundamental guarantees of intimacy, privacy, honor and image. This prerrogative is quite 

applicable to protect those who have already served their sentences for crimes committed and,  

for those who have been acquitted, but whose personal lives have been linked to events, often 

with devastating effects, and therefore do not they should be remembered, since doing so 

would stir up all the disasters once overcome. In light of this, two groups of rights are 

confronted: on the one hand, freedom of information and free expression of opinion, values 

with a constitutional status, arising from a contemporary, multi-state and globalized society, 

which should not be censored, and, on the other rights, including the right to be alone, as a 

result of the right to privacy, intimacy, honor and image, all of which also have constitutional 

relevance. The right to be alone is not about the right to chance facts or to rewrite them, nor is 

it a question of censorship, but it is only a question of having the possibility to moderate the 

use made of past facts as to the manner and purpose of that such facts are recalled, preventing 

the channels of information from  enrich themselves at the expense of indefinite exploitation 

of private misfortunes. In this article, we sought to address the collision between fundamental 

rights that imposes itself on this issue, exposing the vision of fundamental rights in 

themselves that are in conflict, the right to be alone, the concrete cases that have guided this 

issue, as well as proposed visions by doctrine and jurisprudence for the solution of the 

conflict. 

 

 

Key-words: The right to be alone. Freedom of information. human dignity. free expression of 

opinion. Collision of fundamental rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O direito ao esquecimento é a prerrogativa que um indivíduo possui de não permitir 

que um fato, verídico ou não, ocorrido em determinado período de sua vida, seja exposto ao 

público em geral, causando-lhe sofrimento ou transtornos. Tal direito encontra base 

constitucional em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

Constituição Federal de 1988) e do direito à vida privada (privacidade), intimidade, à honra e 

à imagem (art. 5º, X da Constituição Federal de 1988). 

 O ponto controvertido está no conflito entre a liberdade de expressão, direito a 

informação e o princípio dignidade da pessoa humana, no que diz respeito à intimidade, 

privacidade, honra e imagem. Por inexistirem direitos constitucionais absolutos, a própria 

Constituição estabelece limites ao exercício dessas liberdades fundamentais. 

 Surge, assim, a indagação acerca do que deve prevalecer: o corolário do princípio da 

dignidade humana, manifestando-se pelo direito ao esquecimento versus o a liberdade de 

expressão e direito a informação. Ambos os lados possuem, de uma forma geral, tutela 

constitucional e decorrem da dignidade da pessoa humana, sendo a liberdade de expressão 

fundamental em qualquer regime democrático, permitindo, entre outros fatores, por exemplo, 

o esclarecimento dos fatos e as circunstâncias que geraram graves violações de direitos 

humanos durante a ditadura militar, por exemplo e o direito ao esquecimento, que protege o 

individuo de continuar sendo atingido pelos fatos pretéritos que macularam sua vida. 

 O STJ e a doutrina já se pronunciaram acerca do tema, afirmando que uma pessoa não 

pode ser eternamente subjugada por fatos ocorridos no passado os quais lhe causaram 

sofrimento e constrangimento, ainda que esse fato seja de notável significância, histórica ou 

não, devendo ser ponderado aquilo que é, realmente, de interesse coletivo e, portanto, precisa 

ser tornado público e aquilo que tem por escopo exploração desnecessária e abusiva de um 

fato chocante à sociedade. 

 Busca o presente artigo expor os casos que levaram a diferentes entendimentos 

jurisprudenciais sobre a questão do direito ao esquecimento, inclusive aquele que corrobora 
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para o fortalecimento desse direito no âmbito prático e doutrinários, bem como analisar os 

casos concretos que tem embasado os entendimentos acerca do tema.  

 A matéria, de análise densa, começou a ser melhor discutida em março de 2013, após a 

edição do Enunciado no 531 da VI Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da 

Justiça Federal. Na edição do referido enunciado, o direito ao esquecimento foi integrado à  

tutela da dignidade da pessoa humana, estabelecendo que é de direito do ser humano não ser 

lembrado eternamente por ato praticado no passado ou por situações constrangedoras. 

Destaque-se que o direito ao esquecimento ainda foi tema de audiência pública realizada pelo 

Supremo Tribunal Federal no dia 12 de junho deste ano. 

 O tema possui bastante pertinência jurídica e social,  uma vez que aborda tema relativo 

à harmonização de importantes princípios dotados de estatura constitucional: de um lado, a 

liberdade de expressão e o direito à informação; de outro, a dignidade da pessoa humana e 

toda a sua repercussão em outras garantias fundamentais, como a inviolabilidade da imagem, 

da honra, da intimidade e da vida privada. 

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA 

 

 No direito constitucional, a palavra "princípio", enquadrada no contexto dos princípios 

fundamentais, relaciona-se ao ponto de partida de todo o sistema jurídico uma vez que os 

princípios são os pilares que sustentarão e desenvolverão o ordenamento jurídico. Para Ruy 

Samuel Espíndola (ESPÍNDOLA, 1998, P.76), a natureza dos princípios constitucionais pode 

ser descrita como  

conteúdos primários diretores do sistema jurídico-normativo fundamental de um 

Estado. Dotados de originalidade e superioridade material sobre todo os conteúdos 

que formam o ordenamento constitucional, os valores firmados pela sociedade são 

transformados pelo Direito em princípios. (ESPÍNDOLA, 1998, P.76) 

 

 Os princípios, nesse sentido, constituem verdades objetivas que, na qualidade de 

normas jurídicas são investidas de obrigatoriedade, vigência e validez. Por isso, tornam-se 

alicerce de normas jurídicas, podendo, ainda, estar positivamente inclusos, tornando-se 

normas-princípios e caracterizando-se como preceitos básicos da ordenação constitucional e 

infra-constitucional. 



 

 

9 

 

 

 É importante destacar, ainda, que os princípios básicos também se colocam como 

notáveis métodos de interpretação e integração das leis. Nesse sentido, Canotilho 

(CANOTILHO, 2002, p. 1149) discorre: 

 

Consideram-se princípios jurídicos fundamentais os princípios historicamente 

objetivados e progressivamente introduzidos na consciência jurídica e que 

encontram uma recepção expressa e ou implícita no texto constitucional. Pertencem 

à ordem jurídica positiva e constituem um importante fundamento para a 

interpretação, integração, conhecimento e aplicação do direito positivo. 

(CANOTILHO, 2002, p. 1149) 

 

 Diante da Carta Magna de 1988, é possível concluir que a essência da nossa Lei Maior é 

a busca da ordem política e da paz social, através da proteção e a garantia de bem estar dos 

indivíduos e dos grupos sociais. 

 

 Nesse âmbito, o Constituinte de 1988 esclareceu bem que o Estado democrático de 

direito tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição 

Federal), ratificando, na dignidade pessoal, o direito de todo ser humano em ser resguardado 

enquanto pessoa, de não ser prejudicado em sua existência (a vida, o corpo e a saúde) e de 

gozar de um âmbito existencial próprio. Trata-se de um dispositivo que irradia luzes sobre todo 

o ordenamento, em todos os âmbitos do direito (civil, penal, administrativo, eleitoral, 

trabalhista e etc), orientando todas as atividades estatais, exercendo a eficácia vertical dos 

direitos fundamentais, perante os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, bem como de 

todas as atividades privadas, operando-se, neste âmbito, a eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais, funcionando como uma base mínima de proteção. Nesse sentido, corrobora 

Alexandre de Moraes (MORAES, 2002, p.128) 

 

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que 
traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo- se 

em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, 

somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas 

as pessoas enquanto seres humanos. (MORAES, 2002, p.128) 

 

 Conceber a dignidade da pessoa humana como valor basilar do Estado democrático de 

direito é reconhecer o ser humano como o objeto central e finalidade do direito. O princípio da 
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dignidade humana tornou-se uma proteção instransponível porquanto preserva a dignidade da 

pessoa, que é o valor primordial consagrado pela Constituição Federal de 1988. 

 

 A dignidade humana é um conceito jurídico indeterminado, sobre o qual é difícil 

estabelecer um conceito jurídico concreto e preciso. Apesar do cunho abstrato do conceito, é 

possível afirmar que a autonomia é o cerne do conteúdo desse importante princípio, pois “cada 

ser humano é humano por força de seu espírito, que o distingue da natureza impessoal e que o 

capacita para, com base em sua própria decisão, tornar-se consciente de si mesmo” (SARLET, 

2002, p. 45).  

 

 Definição, na esfera jurídica, que merece destaque é de Ingo Wolfgang Sarlet 

(SARLET, 2002, p.62). Para esse autor, dignidade é: 

 

Qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 

respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 

sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa 

tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a 

lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 

propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. (SARLET, 2002, 

p.62) 

 

 Pode-se valer da explicação de José Afonso da Silva (SILVA, 1998, p.84-94) acerca 

do conceito de dignidade da pessoa humana, a fim de se entender o significado para além de 

qualquer conceituação jurídica, posto que a dignidade é condição intrínseca ao ser humano, 

atributo que o caracteriza como tal: "A dignidade da pessoa humana não é uma criação 

constitucional, pois ela é um desses conceitos a priori, um dado preexistente a toda 

experiência especulativa, tal como a própria pessoa humana." 

 

 Contudo, ainda que o termo “dignidade” abranja diversos significados, essas 

definições possuem um denominador comum. Os significados ganham contorno dentro do 

contexto de uma sociedade para outra, de um local para outro, tendo em vista que se foram a 

partir de influências religiosas, filosóficas e morais, apesar de refletirem um mesmo propósito. 

Em uma  sociedade, esse termo poderá alcançar diferentes dimensões, que poderão ser mais 

amplas ou menos restritas, de pessoa para pessoa, dentro desse mesmo contexto social 
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 De acordo com Fahd Awad, mestre em Direito pela UFPR (2006, p.115), a proteção à 

dignidade deve ser entendida como fundamento do próprio Estado democrático, e conjectura 

da participação social do indivíduo na própria finalidade, propósito desse Estado , sendo 

assim, condição de cidadania. Estima-se que o objeto de proteção inclua qualquer pessoa, 

independentemente da idade, condição social, nacionalidade, origem, sexo, cor, capacidade ou 

status jurídico.  

 

 É possível afirmar , pela sua relevância já exposta, que o princípio da dignidade da 

pessoa humana, assim como os demais princípios fundamentais, é norma jurídica de eficácia 

plena, auto-aplicável, que não demanda normas infraconstitucionais para regulamentá-lo ou 

para que possa produzir seus efeitos desde o momento que entra no ordenamento jurídico. 

 

 Nesse sentido, os direitos derivados do princípio da dignidade humana incorporam-se 

à pessoa, a despeito de qualquer reconhecimento pelo ordenamento jurídico, fazendo com 

essa prerrogativa possa ser confrontada  perante o Estado, à comunidade internacional e, aos 

demais sujeitos da sociedade (AWAD, 2006, p.115).  

 

 Nessa perspectiva, é necessário destacar o fato de que os ordenamentos normativos, 

por óbvio, não são os responsáveis pela concessão da dignidade. O papel dos ordenamentos 

jurídicos é reconhecer a dignidade como elemento primordial na construção do universo 

jurídico. Enquanto princípio constitucional, a dignidade permeia e orienta o ordenamento que 

a concebe como fundamento, porém seu significado é muito mais amplo que a conceituação 

jurídica que venha a ser adotada. A dignidade prevalece como condição da essência humana, 

ainda que um dado sistema jurídico não a conceba (ROCHA, 1999, p. 23-48). 

3. INTIMIDADE, PRIVACIDADE, HONRA E IMAGEM 

 

 Diante da sua notável associação com a essência humana, pode-se dizer que a honra é 

um dos direitos da personalidade para o qual mais se deve dar importância. Trata-se de uma 

prerrogativa que permanece com o sujeito desde seu nascimento, até depois de sua morte, 

eventualmente. Para José Afonso da Silva (2005, p. 209) a honra pode ser conceituada como 

“o conjunto de qualidades que caracterizam a dignidade da pessoa, o respeito dos 

concidadãos, o bem nome, a reputação. É direito fundamental da pessoa resguardar essas 
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qualidades”. Na visão de Cristiano Chaves de Farias (2013, p. 266) a honra pode ser 

entendida como "necessária defesa da reputação da pessoa, abrangendo o seu bom nome e a 

fama que desfruta na comunidade (seio social, familiar, profissional, empresarial...), bem 

como a proteção do ser sentimento interno de autoestima”.  

 

 Por ter todo esse destaque entre os direitos da personalidade, a honra apresenta dois 

atributos primordiais: em primeiro lugar, a honra encontra seu fundamento enraizado no 

princípio da dignidade da pessoa humana, isto é, a honra é característica intrínseca a qualquer 

ser humano a despeito de questões subjetivas como religião, classe social ou, ainda, cor. Em 

segundo lugar, a noção de honra divide-se em honra objetiva, a qual refere-se à dignidade da 

pessoa humana relacionada à imagem, avaliação e ponderação de outros indivíduos no meio 

social, e a honra subjetiva, a qual relaciona-se ao próprio entendimento, avaliação que a 

pessoa tem de si (FARIAS, 1996, p. 109). 

 

 A intimidade, de outro modo, deve ser compreendida como um âmbito mais privado 

do indivíduo, relacionando-se ao seu interior, ao seu particular e exclusivo, não se associando 

a aspectos de terceiros. A intimidade estaria vinculada às sensações, pensamentos e fatores os 

quais não compartilha com outras pessoas. (RAMOS, 2014, p. 40).  

 

 O direito à privacidade, por outro lado, tem por escopo condutas e fatos ligados ao 

convívio pessoal, relacionamentos, em regra, que o individuo não queira revelar 

publicamente, ao contrário do direito à intimidade, que se refere apenas à relação do individuo 

consigo mesmo, na sua intimidade (RAMOS, 2014, p. 40). 

 

 Finalmente, o direito à imagem refere-se à "exteriorização da personalidade", a sua 

reprodução fisionômica perante a sociedade, nas relações sociais. Por esse motivo, qualquer 

ataque ao direito à imagem é vivenciado na esfera moral, pois é onde os efeitos da afronta a 

esse direito irão incidir. 

4. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À INFORMAÇÃO 
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 A liberdade de expressão refere-se não apenas à um direito, mas a uma soma de 

prerrogativas que consagram as liberdades de comunicação. Essa pluralidade refere-se às 

diversificadas utilizadas pelo ser humano para manifestar seu direito de expressão. Assim, 

essa soma de prerrogativas deve ser entendida como “liberdades fundamentais que devem ser 

asseguradas conjuntamente para se garantir a liberdade de expressão no seu sentido total” 

(MAGALHÃES, 2008, p. 74). Tal soma de direitos dispõe-se a assegurar as garantias 

passivas e ativas dos sujeitos de direito, protegendo a emissão, a recepção de informações, o 

possibilidade de criticar, ser criticado e de opinar. Em suma, no atual contexto jurídico, , a 

liberdade de expressão pode ser entendida, de maneira geral, como um bloco de direitos 

envolvendo a liberdade de expressão, a qual abarca a liberdade de manifestação do 

pensamento ou de opinião, o direito de informação, e a liberdade de criação e de imprensa. 

 

 A Constituição reverencia a liberdade de expressão de modo direto no artigo 5º, IV, ao 

dizer "é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato", bem como no 

inciso XIV do mesmo artigo, em que "é assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional" e também no 

artigo 220 quando dispõe que "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 

observado o disposto nesta Constituição.", destacando-se o §2º do mesmo dispositivo em que 

"É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística." 

 

 Estão incluídas, na liberdade de expressão, faculdades diversas, tais como a de 

comunicação de pensamentos, de ideias, de informações e expressões não verbais 

(comportamentais, musicais, por imagem, etc.) O grau de proteção que cada uma dessas 

formas de se exprimir recebe pode variar, mas, de algum modo, todas essas maneiras de 

expressão estão asseguradas pela Lei Maior. 

 

 Outra importância que essa garantia fundamental possui, destaque-se, é de ser 

instrumento para o funcionamento e preservação do sistema democrático, já que o pluralismo 

de opiniões é vital para a formação de vontade livre. 
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  A garantia de liberdade de expressão tutela toda opinião, convicção, comentário, 

avaliação ou julgamento sobre qualquer assunto ou sobre qualquer pessoa, envolvendo tema 

de interesse publico ou não, de importância e de valor, ou não, até o limite de haver colisão 

com outros direitos fundamentais e com valores constitucionalmente estabelecidos 

(MENDES; GONET, 2014, p. 264). 

 

 Sobre os limites, convém mencionar que a censura, no texto constitucional, significa 

ação governamental, de ordem prévia, centrada sobre o conteúdo de uma mensagem. Proibir a 

censura significa impedir que as ideias e fatos que o indivíduo pretende divulgar tenham de 

passar, antes, pela aprovação de um agente estatal. A proibição da censura não impede, 

contudo, que o sujeito suporte as consequências cíveis e penais daquilo que proferiu no 

exercício da sua liberdade.  

 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 220, prevê que não haverá restrição ao 

direito de manifestação de pensamento, criação, expressão e informação, prevendo também, 

no §1º que "Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade 

de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto 

no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV". Essa ressalva feita em relação ao artigo 5º e seus incisos IV, 

V, X, XIII e XIV significa dizer que o texto constitucional admite interferência legislativa 

para proibir o anonimato, impor o direito de resposta e a indenização por danos morais e 

patrimoniais e à imagem, a fim de que seja preservada a intimidade, a vida privada, a honra e 

a imagem das pessoas, e para que se assegure a todos os direito de acesso à informação 

(MENDES; GONET, 2014, p. 264). 

 

 Por estarem intimamente associados, o direito à informação, muitas vezes é 

relacionado a liberdades de imprensa e de expressão. Vale destacar, contudo, que o direito à 

informação está contido na liberdade de expressão. 

 

 O acesso à informação é instrumento primordial na participação dos cidadãos de 

maneira consciente na esfera pública e supervisionar os governantes e detentores de poder  

Nas palavras do Professor de Direito Constitucional da UERJ, Daniel Sarmento, "A 

transparência proporcionada pelo acesso à informação é o melhor antídoto para a corrupção, 
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para as violações de direitos humanos, para a ineficiência governamental" (SARMENTO, 

2015). 

  

 Além desse importante destaque, o direito à informação tem contribuição crucial no 

livre desenvolvimento da personalidade humana, uma vez que, a partir do contato com a 

informação, a pessoa poderá construir suas opiniões, valores, convicções, ideologias sobre os 

mais diversos assuntos, e poderá escolher entre diversas possibilidades esclarecidas pela 

infomação. Outrossim, essa prerrogativa atua como conjectura para um exercício eficiente de 

todos os outros direitos, pois uma vez que os conhece, o individuo tem a possibilidade de 

buscá-los melhor, reforçando o controle social sobre as políticas públicas que se dispõe 

viabiliza-los. (BARCELLOS, 2007). 

 

 A doutrina diferencia o direito de informar da liberdade de expressão em sentido 

estrito,compreendido na liberdade de expressão em sentido amplo. Nas palavras do professor 

Daniel Sarmento (SARMENTO, 2015), a liberdade de expressão em sentido amplo é  

idealizada como um "direito-mãe" de todas as liberdades comunicativas. O direito de informar 

relaciona-se à comunicação de fatos, já a liberdade de expressão em sentido estrito é referente 

à exposição de opiniões, pensamentos, críticas, ideias, sentimentos, obras artísticas e 

literárias, entre outros fatores (CARVALHO, 199, p. 25 e Pereira, 2002, p.54)  

 

 Na visão do professor Daniel Sarmento, (SARMENTO, 2015) deve-se ter cautela com 

essa diferenciação, por dois motivos: o primeiro seria pelo fato de que, regularmente, a 

informação e opinião podem ser misturar, como é o caso, por exemplo, de biografias 

reportagens jornalísticas, livros históricos, entre outros fatores. Além disso, analisando por 

um olhar epistemológico, quem profere uma informação fatalmente acaba por imprimir a ela 

pontos de vista e perspectivas particulares. Nesse sentido ensina Luís Roberto Barroso 

(BARROSO, 2005, p. 103), “a comunicação de fatos nunca é uma atividade plenamente 

neutra”, "pois sempre envolve um elemento valorativo da parte de quem a realiza" 

(SARMENTO, 2015, p. 8). 

5. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 
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 A Constituição Federal de 1988 surge em um contexto em que o país deixava um 

período longo de mais de vinte anos de ditadura militar. Por esse motivo, a Carta Magna 

positivou diversos direitos fundamentais em seu texto, afastando da competência do legislador 

ordinário a possibilidade de supressão ou diminuição de tais garantias. 

 

 Simultaneamente a esta conjuntura, ocorreu o fortalecimento do Poder Judiciário, 

materializado na previsão do princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do acesso à 

justiça1, com a ampliação do rol de legitimados para ajuizar ações de controle abstrato de 

constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, além da previsão da possibilidade de 

controle concreto de constitucionalidade de qualquer norma jurídica, a ser realizada por 

qualquer juiz e não apenas pelo Supremo Tribunal Federal. (CARDOSO, 2016, p. 138)  

 

 Assim, a pluralidade de direitos fundamentais previstos na Constituição de 1988, em 

conjunto com o fortalecimento do um Poder Judiciário, configurou uma união de fatores que 

favoreceu a crescente judicialização de direitos. Verifica-se que, em diversas situações 

cotidianas, a aplicação dos direitos fundamentais pode ocasionar colisão ou conflito entre 

eles, criando um impasse, ao intérprete, em relação a qual direito deva sobressair no caso em 

análise (CARDOSO, 2016, p. 138).  

 

 De acordo com doutrina de Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet (2014, p. 

236), a colisão entre direitos fundamentais ocorre quando se verificar impasse decorrente do 

exercício de direitos fundamentais por diferentes titulares. A colisão pode resultar de conflito 

entre (i) direitos individuais, (ii) direitos individuais e bens jurídicos e (iii) entre bens 

jurídicos e coletivos. Assim, ocorre uma típica colisão quando um direito fundamental afeta o 

âmbito de proteção de outro direito fundamental. 

 

 Ainda consoante aos ensinamentos dos os referidos autores, um exemplo bastante 

clássico de colisão de direitos fundamentais é quando a liberdade artística, intelectual, 

científica ou de comunicação (Constituição Federal Brasileira de 1988, art. 5º, inciso IX), 

                                                
1 O princípio do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição está consagrado no artigo 5º, inciso XXV da 

Constituição Brasileira de 1988, nos seguintes termos: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito".  
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pode entrar em colisão com a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem das pessoas 

(Constituição Federal Brasileira de 1988, art. 5º, inciso X), caso que será explorado neste 

artigo. 

 

 Robert Alexy (2015, v. 217) Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet (2014, p. 

236), apontam que a colisão de direitos fundamentais pode ser compreendida em sentido 

estrito ou em sentido amplo. 

  

 As colisões em sentido estrito referem-se aos conflitos ocorridos apenas entre direitos 

fundamentais e acontecem sempre quando o exercício ou realização de determinado direito 

fundamental acarrete consequências negativas em relação a outro direito fundamental de outra 

pessoa. Um exemplo que poderá ilustrar bem a colisão em sentido estrito é quando ocorre a 

publicação de biografias não autorizadas, caracterizando um conflito entre liberdade de 

expressão, direito de informação e direitos da personalidade - privacidade, imagem e honra. 

Elas podem referir-se a (i) direitos fundamentais idênticos e (ii) direitos fundamentais 

diversos.  

 

 Quanto às colisões de direitos fundamentais idênticos, de acordo com  Gilmar Ferreira 

Mendes e Paulo Gustavo Gonet (2014, p. 236), podem ser classificadas em quatro tipos, quais 

sejam, (i) colisão de direito fundamental enquanto direito liberal de defesa, (ii) colisão de 

direito de defesa de caráter liberal e o direito de proteção, (iii) colisão do caráter negativo de 

um direito com o caráter positivo desse mesmo direito, (iv) colisão entre o aspecto jurídico de 

um direito fundamental e seu aspecto fático 

 

 Por fim, na visão desses mesmos autores, as colisões em sentido amplo envolvem 

direitos fundamentais individuais e direitos fundamentais coletivos e difusos. Elas ocorrem 

sempre que o exercício ou a realização de determinado direito fundamental acarrete 

consequências negativas para a coletividade. 

 

 Embora a Constituição não tenha priorizado de forma específica algum direito quando 

da fixação das clausulas pétreas (Constituição Federal Brasileira de 1988, art. 60º, § 4º), é 

incontestável que os valores associados ao princípio da dignidade humana assumem uma 
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relevância especial (Constituição Federal Brasileira de 1988, art. 1º, inciso III) (MENDES; 

GONET, 2014, p. 241).   

 

 Desse modo, deverão ser considerados, em eventual juízo de ponderação, os valores 

que reproduzem evidente expressão desse princípio (inviolabilidade de pessoa humana, 

respeito à sua integridade física e moral, inviolabilidade do direito de imagem e da 

intimidade.).  

 

 Com efeito, é perceptível que o Supremo Tribunal Federal tem utilizado 

conscientemente, o princípio da proporcionalidade como "lei de ponderação" e dando especial 

relevância ao princípio da dignidade humana na analise e decisão do processo de ponderação 

entre as posições em conflito (MENDES; GONET, 2014, p. 241). Nessa perspectiva, o jurista 

alemão Robert Alexy, bem como Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet defendem, 

que as colisões entre direitos fundamentais poderão ser resolvidas a partir da técnica da 

ponderação e do princípio da proporcionalidade solução essa que, conforme mencionado 

acima, tem sido fortemente recepcionada no Brasil pela doutrina e pelo Poder Judiciário. 

6. PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE 

 

 No conceito de Virgílio Afonso da Silva (SILVA, 2002, p. 23), a proporcionalidade é:  

 

uma regra de interpretação e aplicação do direito, (...) empregada especialmente nos 

casos em que um ato estatal, destinado a promover a realização de um direito 

fundamental ou de um interesse coletivo, implica a restrição de outro ou outros 

direitos fundamentais. O objetivo da proporcionalidade (...) é fazer com que 

nenhuma restrição a direitos fundamentais tome dimensões desproporcionais. 

(SILVA, 2002, p. 23) 

  

 É oportuno mencionar que a aplicação do princípio da proporcionalidade deve 

considerar a aplicação de seus três subprincípios, sempre em ordem: adequação, necessidade 

e proporcionalidade em sentido estrito. Todavia, essa análise nem sempre é necessária, uma 

vez que a relação entre esses subprincípios é subsidiária. É preciso analisar, primeiro, se o 

ato em questão é proporcional e, a partir de então, seguir com a análise dos outros 

subprincípios.  
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 Diego Brito Cardoso, Procurador do Estado junto à Procuradoria Geral do Estado de 

São Paulo (2016, p. 148), enumera os passos da aplicação dos três subprincípios do princípio 

da proporcionalidade: 

 O subprincípio da adequação baseia-se na execução de um exame absoluto, 

ou seja, sem comparações com outras hipóteses, em relação ao meio escolhido por 

determinado ato para alcançar seu objetivo. O ato deve ser considerado adequado se 

o meio escolhido por ele alcançar ou promover o objetivo pretendido, ou seja, tal 

medida só é inadequada se não contribuir em nada para o objetivo alcançado.  

(...) 
 O subprincípio da necessidade, por sua vez, obriga a realização de um exame 

comparativo, cotejando-se a gravidade do meio escolhido e o objetivo pretendido. A 

medida adotada deve ser considerada necessária se não existir outro meio menos 

gravoso para atingir o mesmo objetivo. Em suma, aqui pretende-se aferir se a 

realização de tal objetivo não pode ser promovido de outra maneira que limite 

menos o direito fundamental atingido. Assim, o primeiro passo é verificar qual é o 

direito que está sendo restringido e depois pensar em outras medidas tão eficazes 

quanto, porém menos gravosas, efetuando-se a comparação supramencionada.  

(...) 

 O subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito ou mandamento de 

ponderação é um exame que deve levar em conta a intensidade da restrição do 

direito atingido e a importância da realização do direito fundamental colidente. Em 
outros termos, trata-se de apontar qual direito, em determinado caso concreto, deve 

ser protegido: o direito atingido com a medida ou o direito que a medida quis 

prestigiar. Nas palavra de Alexy, o princípio da proporcionalidade em sentido estrito 

ou lei do sopesamento estabelece que "quanto maior o grau de não-satisfação ou de 

detrimento de um princípio, maior a importância de se satisfazer o outro". 

 

 A aplicação do subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito deve ser 

dividida em 3 (três) fases. Primeiro deve ser determinada a intensidade da 

intervenção, ou seja, o grau de restrição ou de não-satisfação do direito atingido. 

Depois deve-se averiguar a importância das razões que justificam tal intervenção, ou 

seja, a importância de satisfazer o direito concorrente. Por fim, deve-se fazer a 
ponderação entre as respostas das 2 (duas) fases anteriores, concluindo se a 

importância de se satisfazer ou não o princípio concorrente justifica a restrição do 

direito atingido. Assim sendo, uma medida não passa neste teste se os motivos que 

fundamentarem a sua adoção não tenham peso suficiente para justificar a restrição 

ao direito fundamental atingido . (CARDOSO, 2016, p. 148) 

7. DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

 O direito ao esquecimento emana dos direitos precursores como direito à intimidade, à 

privacidade, à honra e à imagem, direitos da personalidade, todos decorrentes da relevância 

constitucional atribuída ao princípio da dignidade da pessoa humana.  

 

 Esse direito baseia-se na "vontade que o indivíduo possui de não ser lembrado contra a 

própria vontade, no tocante a fatos ou eventos trágicos, que de alguma forma lhe acarretaram 

algum tipo de abuso ou ofensa" (RAMOS, 2014, p.45-46).  
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 O direito de ser esquecido manifesta, em suma, que os atos praticados no passado por 

uma pessoa não podem repercutir perpetuamente em sua vida, fazendo com que o sujeito 

possa ser esquecido, tenha o direito de não ser lembrado, pela opinião pública e pela 

imprensa. 

 

 Na esfera civil, debate acerca do direito ao esquecimento ganhou fôlego com a 

aprovação pela VI Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da 

Justiça Federal (CJF), em março de 2013, do Enunciado 531 segundo o qual “a tutela da 

dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento” 

(ENUNCIADOS, 2013). Tal enunciado justifica-se pela possibilidade de debate acerca da 

forma como fatos passados são lembrados e sobre o propósito dessa lembrança. Importante 

destacar, além disso, que o direito ao esquecimento foi tema de audiência pública realizada 

pelo Supremo Tribunal Federal no dia 12 de junho deste ano. 

 

 Primariamente, a introdução ao conceito jurídico do direito ao esquecimento, 

intitulado pelos norte-americanos como "the right to be let alone" (direito de ser deixado em 

paz ou o direito de estar só) e, em países de língua espanhola, conhecido como de derecho al 

olvido (direito a ser esquecido), teve origem junto ao contexto de ressocialização de autores 

de crimes (RAMOS, 2014, p. 46), ou seja, em favor daqueles que cumpriram suas penas pelos 

crimes cometidos e, ainda, em benefício daqueles que foram inocentados das acusações de 

delitos, porém, que tiveram suas vidas pessoais envolvidas em eventos terríveis, por vezes, 

históricos e que, por alguma razão são relembrados, trazendo à tona todos os descalabros que, 

com muito esforço, foram superados. 

 

 Sabe-se que os tempos atuais são caracterizados pelo bombardeio de informações, 

muitas vezes obtidas pela invasão agressiva da esfera privada dos indivíduos, tornando 

públicas informações íntimas ou que não precisam ser revividas pela memória, na sede de 

exploração midiática e com vistas à obtenção de lucro às custas da intimidade, privacidade e, 

diversas vezes dos infortúnios que assolam as vidas das pessoas, com divulgação em meio 

publico, muitas vezes contra a própria vontade do titular. 

 

 Paulo José da Costa Júnior (2007, p. 16), igualmente constata:  
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Aceita-se hoje, com surpreendente passividade, que o nosso passado e o nosso 

presente, os aspectos personalíssimos de nossa vida, até mesmo sejam objeto de 

investigação e todas as informações arquivadas e livremente comercializadas. O 

conceito de vida privada como algo precioso, parece estar sofrendo uma deformação 

progressiva em muitas camadas da população. Realmente, na moderna sociedade de 

massas, a existência da intimidade, privatividade, contemplação e interiorização vem 

sendo posta em xeque, numa escala de assédio crescente, sem que reações 

proporcionais possam ser notadas. (COSTA JUNIOR, 2007, p. 16) 

 

 Assim, considerando esse cenário, é comum haver a divulgação de fatos pretéritos, 

que, por vezes, pouco se relacionam com a contemporaneidade, porém acabam por reavivar 

magoas outrora superadas pelo sujeito marcado pelo acontecimento transgressor, trazendo à 

tona novamente, em razão da exposição indevida, o descrédito social já superado com o 

passar do tempo.Nesse sentido, pretende-se com o direito ao esquecimento a prerrogativa de 

não ser rememorado sem autorização, ou ainda, sem expressa manifestação de vontade, sobre 

acontecimentos de caráter criminal, com os quais se comprometeu no passado, mas que, 

posteriormente, fora absolvido. 

 

 De igual maneira, o direito ao esquecimento também tutela o direito das vítimas de 

crimes e seus familiares com o propósito de obstar, que por conta da divulgação de tragédias e 

crimes hediondos passados, sem importância para a contemporaneidade, tampouco dotados de 

interesse publico, os familiares tenham que conviver novamente com a dor já aliviada pelo 

decurso do tempo, em razão da lembrança desnecessária desses acontecimentos. 

 

 Não trata o direito ao esquecimento de pleito à imposição de apagar fatos ou de 

reformulá-los, tampouco trata-se de censura, mas apenas a viabilidade de se regularizar o uso 

que se faz de fatos passados, especificamente o propósito e a maneira com que tais 

acontecimentos são rememorados, impedindo que a mídia e os canais de informação se 

locupletem às custas do sensacionalismo, explorando os infortúnios alheios. 

 

 Na visão de François Ost (2005, p. 38),a prescrição pode ser entendida "como um 

direito a um esquecimento programado", destacando, além disso, os efeitos práticos do direito 

ao esquecimento no resguardo da vida privada: 

 

Em outras hipóteses, ainda, o direito ao esquecimento, consagrado pela 

jurisprudência, surge mais claramente como uma das múltiplas facetas do direito a 

respeito da vida privada. Uma vez que, personagem pública ou não, fomos lançados 

diante da cena e colocados sob os projetores da atualidade – muitas vezes, é preciso 
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dizer, uma atualidade penal –, temos o direito, depois de determinado tempo, de 

sermos deixados em paz e a recair no esquecimento e no anonimato, do qual jamais 

queríamos ter saído. Em uma decisão de 20 de abril de 1983, Mme. Filipachi 

Cogedipresse, o Tribunal de última instância de Paris consagrou este direito em 

termos muito claros: “[...] qualquer pessoa que se tenha envolvido em 

acontecimentos públicos pode, com o passar do tempo, reivindicar o direito ao 

esquecimento; a lembrança destes acontecimentos e do papel que ela possa ter 

desempenhado é ilegítima se não for fundada nas necessidades da história ou se for 

de natureza a ferir sua sensibilidade; visto que o direito ao esquecimento, que se 

impõe a todos, inclusive aos jornalistas, deve igualmente beneficiar a todos, 
inclusive aos condenados que pagaram sua dívida para com a sociedade e tentam 

reinserir-se nela.(Ost 2005, p. 38) 

 

 O direito ao esquecimento também encontra fundamento a partir da ideias de que fatos 

públicos já veiculados no pretérito deixariam de ter interesse coletivo e historico com o 

decurso do tempo, devendo esses fatos serem retirados de circulação e divulgação no caso de 

haver necessidade de salvaguardar a reputação, o nome e o direito de paz dos envolvidos. De 

acordo com o entendimento explicitado no julgamento dos casos de Aida Curi e Jurandir de 

França (Chacina da Candelária), não se deve consentir a "eternização da informação". 

Conclui-se, nesse sentido, que no tocante ao conflito entre o direito ao esquecimento dos 

condenados ou inocentados em processo criminal e o direito à informação, há prevalência 

daquele que preserva a dignidade humana, qual seja, o direito ao esquecimento. 

 

8. O CASO AÍDA CURI 

 

 O caso refere-se à ação indenizatória ajuizada pelos irmãos de Aída Curi face à 

emissora de Televisão TV Globo. Aída Curi foi estuprada e morta em 1958 por um grupo de 

jovens. À época, o crime foi amplamente divulgado, noticiado e explorado pela imprensa. 

Narram os autores, na inicial, que, diante do sensacionalismo exagerado, os familiares 

acabaram por ganhar notoriedade fúnebre e indesejável.  

 

 Quarenta e seis anos após o ocorrido, emissora de televisão produziu documentário 

para o programa “Linha Direta - Justiça”, divulgando o nome da vítima e fotos reais. Os 

autores alegam que a emissora exibiu o documentário sem autorização dos familiares e, ainda, 

após ter sido notificada extrajudicialmente a não fazê-lo. 
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 Para os familiares de Aida Curi, não havia mais a necessidade de se resgatar aquela 

história, que havia ocorrido muitos anos atrás e que já não fazia mais parte do conhecimento 

comum da população, apenas trazendo de volta as nefastas lembranças do crime e todo o 

sofrimento que o envolve, razão pela qual moveram ação contra a emissora, com o objetivo de 

receber indenização por danos morais, materiais e à imagem. 

 

 Em sede de contestação, a emissora ré alegou que o programa Linha Direta - Justiça 

aborda casos criminais de grande repercussão, os quais despertaram atenção de toda a 

sociedade, tornando-se fatos de interesse público, acompanhados e noticiados por toda 

imprensa à época que ocorreram e que, ainda, pelas características e pela mobilização que os 

crimes ali exibidos geraram, tais fatos fazem parte da história. 

 

 Ainda de acordo com os termos da contestação, seria direito das gerações futuras ter 

acesso ao passado da sociedade da qual fazem parte, no intuito de compreendê-la melhor, 

justificando a exibição do programa. 

 

 Em entrevista concedida à página "Migalhas"2, o advogado dos autores informou:  

 

O programa Linha Direta – Justiça nada teve de jornalístico. É um filme adaptado à 

televisão, com roteiro, atores, música incidental, direção de arte, etc., além de se 
referir a fatos sem interesse público ou contemporaneidade. 

Além disto, a prova pericial produzida no processo mostrou que a Globo LUCROU 

mais de R$ 1.500.000,00, o que corrobora o caráter comercial do programa e expõe, 

claramente, como as liberdades de imprensa e expressão podem ser usadas para 

encobrir interesses exclusivamente empresariais.  

Aliás, considerar aquele programa como ato de imprensa denigre o jornalismo, 

sendo este um dos motivos que nos levam a dizer que o reconhecimento do direito 

ao esquecimento, ao menos no caso de Aída Curi, protege a imprensa de si mesma. 

 

 A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com 

resolução de mérito sob o fundamento de que  

 

 Não se vislumbra no episódio Aída" do programa Linha Direta, objeto do pedido de 

indenização deste feito, qualquer insinuação lesiva à honra ou imagem da falecida 

Alda Curi e tampouco à de seus irmãos ou qualquer outro membro da família. A 

matéria jornalística não foi maliciosa, não extrapolando seu objetivo de retratar a 

verdade de fatos acontecidos e que chocaram a sociedade e da época, fatos esses que 

ainda se revestem de interesse social, visto que crimes contra a honra e contra a 

mulher, infelizmente, continuam atuais. Por outro lado, em que pesem as lembranças 

                                                
2 Disponível em http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI216070,71043-

Advogado+da+familia+de+Aida+Curi+sustenta+que+reconhecer+direito+ao 
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dolorosas que sem dúvida devem acompanhar os autores em virtude do homicídio de 

que foi vítima sua irmã, não se vislumbra nos autosefetivo prejuízo que possam 

esses ter experimentado em razão do documentário veiculado, pela matéria de 

conhecimento público, já longamente discutida e noticiada nos meios de 

comunicação, ao longodos últimos cinqüenta anos. 

 

 O caso foi levado à segunda instância em recurso de apelação, o qual restou 

desprovido, por maioria, pela 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

 Em recurso especial interposto pelos autores, autuado no Superior Tribunal de Justiça 

sob o nº 1.335.153/ RJ, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, também houve 

desprovimento do recurso, sob o seguinte fundamento 

 

Nos presentes autos, o cerne da controvérsia passa pela ausência de 

contemporaneidade da notícia de fatos passados, a qual, segundo o entendimento 

dos autores, reabriu antigas feridas já superadas quanto à morte de sua irmã, Aida 
Curi, no distante ano de 1958. Buscam a proclamação do seu direito ao 

esquecimento, de não ter revivida, contra a vontade deles, a dor antes experimentada 

por ocasião da morte de Aida Curi, assim também pela publicidade conferida ao 

caso décadas passadas.(...) Não fosse por isso, o reconhecimento, em tese, de um 

direito de esquecimento não conduz necessariamente ao dever de indenizar. Em 

matéria de responsabilidade civil, a violação de direitos encontra-se na seara da 

ilicitude, cuja existência não dispensa também a ocorrência de dano, com nexo 

causal, para chegar-se, finalmente, ao dever de indenizar. 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 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. A 

reportagem contra a qual se insurgiram os autores foi ao ar 50 (cinquenta) anos 

depois da morte de Aida Curi, circunstância da qual se conclui não ter havido abalo 

moral apto a gerar responsabilidade civil. Nesse particular, fazendo-se a 

indispensável ponderação de valores, o acolhimento do direito ao esquecimento, no 

caso, com a consequente indenização, consubstancia desproporcional corte à 

liberdade de imprensa, se comparado ao desconforto gerado pela lembrança. Por 

outro lado, mostra-se inaplicável, no caso concreto, a Súmula n. 403/STJ. As 

instâncias ordinárias reconheceram que a imagem da falecida não foi utilizada de 

forma degradante ou  desrespeitosa. Ademais, segundo a moldura fática traçada nas 

instâncias ordinárias – assim também ao que alegam os próprios recorrentes –, não 
se vislumbra o uso comercial indevido da imagem da falecida, com os contornos que 

tem dado a jurisprudência para franquear a via da indenização. 

 

 Após o trânsito em julgado do recurso especial, os autos seguiram para o Supremo 

Tribunal Federal para análise de agravo em recurso extraordinário. 
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 É importante destacar que, no dia 12.06.20173, foi realizada uma audiência pública, 

convocada pelo Min. Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, com a participação de 

dezoito especialistas para que auxiliassem na resolução da controvérsia. A audiência pública 

teve como objetivo ouvir autoridades e especialistas a respeito da possibilidade de a vítima ou 

seus familiares invocarem a aplicação do direito ao esquecimento na esfera civil e a definição 

do conteúdo jurídico desse direito. 

9. O CASO JURANDIR DE FRANÇA E A CHACINA DA CANDELÁRIA 

 

 Trata-se da ação indenizatória proposta por Jurandir Gomes de França contra a 

emissora de Televisão TV Globo. Jurandir foi um doas acusados de ter participado do trágico 

episódio conhecido como a Chacina da Candelária, ocorrido no Rio de Janeiro em 1993, mas 

que a final do processo foi absolvido e considerado inocente.  

 

 Ocorre que, anos após a sua absolvição, a referida emissora de televisão produziu e 

exibiu no programa "Linha Direta - Justiça" um documentário sobre o episódio, sem a sua 

anuência, apontando novamente o seu nome como uma das pessoas que haviam participado 

do crime.  

 

 O indivíduo ingressou, então, com ação de indenização, argumentando que sua 

exposição no programa, para milhões de telespectadores, em rede nacional, reacendeu na 

comunidade onde reside a imagem de que ele seria um assassino, violando seu direito à paz, 

anonimato e privacidade pessoal. Alegou, inclusive, que foi obrigado a abandonar a 

comunidade em que morava para preservar sua segurança e a de seus familiares. 

 

 A emissora ré aduz, em sua contestação, que o programa "Linha Direta - Justiça" 

aborda casos criminais de grande repercussão, os quais despertaram a atenção de toda a 

sociedade e se tornaram fatos de interesse publico, acompanhados e noticiados por toda 

imprensa nacional e até mesmo internacional, à época em que ocorreram. Afirma, ainda, que 

esses acontecimentos, por suas características e pela mobilização que geraram, fazem parte da 

história. 

                                                
3 conforme noticiado no site do próprio STF, disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346205 
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 Alega, ainda, que a referência a Jurandir seria imprescindível, porque não seria 

possível contar a verdadeira história da Chacina da Candelária sem mencioná-lo, já que ele 

teria sido vitima de uma conturbada investigação policial, permanecendo preso e acusado de 

participar de um dos crimes mais graves que já ocorreram na história da cidade do Rio de 

Janeiro, razão pela qual o autor teria se tornado uma peça chave no referido episódio que 

marcou a história da cidade. 

 

 A sentença rejeitou os pedidos feitos pelo autor sob o fundamento de que 

 

Em regra, os programas da série "Linha Direta Justiça" cuidam de apresentar os 

fatos como noticiados à época, colhendo depoimentos de pessoas envolvidas com a 

apuração, investigação e julgamento dos infratores, o que não é ilícito, eis que o 

direito ao anonimato e ao esquecimento, em questões traumáticas à sociedade é 

mitigado, já que é impossível contar a história sem os dados elementares. Na 

espécie, saber que o autor foi indiciado de forma errônea, sofreu violações à sua 

condição humana e conseguiu se livrar da pena é essencial para a história de terror 

chamada "Chacina da Candelária não havendo qualquer abuso de direito. Dessarte, 

ausente qualquer prova que venha em seu socorro, dado que a publicação 

apresentada em nada manifesta o exercício irregular do direito/dever de informar, 

não há que se falar em dever de reparar. 

  

 O caso foi levado à segunda instância em recurso de apelação, o qual foi provido, por 

maioria, pela 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos termos 

do voto do relator 

Estou convencido, da leitura dos precedentes e destas últimas lições doutrinárias, 

além de outras, da necessidade de se chegar a uma interpretação de compromisso 

entre os interesses. Não há como negar, com efeito, que certos episódios históricos 

são, ao final, bem como seus participantes, insuscetíveis de serem esquecidos. São 

fatos que se prendem à própria essência de um povo ou marcaram de forma 

indelével a história, que a seu turno há de ser recontada para formação da identidade 

cultural do país. Não há, por exemplo, como falar da história americana sem 

mencionar o assassinato de Kennedy em novembro de 1963 por um homem 
chamado Lee Oswald. Tampouco é razoável supor a impossibilidade de lançar no 

esquecimento as circunstâncias que levaram à Morte de Euclides da Cunha e mais 

tarde de seu próprio filho. Como Capitu e Bentinho, são todas estas pessoas reféns 

de um momento em que saíram do anonimato e entraram na história. Todavia, 

contra esta regra devem ser erguidas necessárias barreiras de proteção ao cidadão. 

Assim, por exemplo, não se justifica o retorno ao passado com a divulgação de 

nomes dos envolvidos se o réu foi absolvido e o episódio, embora marcante e 

hediondo, possa ser contado sem a revelação de sua presente identidade. Porque ao 

lado do direito coletivo de conhecer os fatos do passado, há também aquele inerente 

á dignidade da pessoa humana, de não ter a existência sacrificada por um erro 

judiciário ou pela notoriedade que o episódio involuntariamente conquistou. 
 

 Em recurso especial interposto pela emissora, autuado no Superior Tribunal de Justiça 

sob o nº 1.334.097/ RJ, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, a TV Globo também não 
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obteve êxito, uma vez que o Ministro Relator reconheceu o direito do autor, sob o seguinte 

fundamento  

É evidente o legítimo interesse público em que seja dada publicidade da resposta 

estatal ao fenômeno criminal. Não obstante, é imperioso também ressaltar que o 

interesse público – além de ser conceito de significação fluida – não coincide com o 

interesse do público, que é guiado, no mais das vezes, por sentimento de execração 
pública, praceamento da pessoa humana, condenação sumária e vingança 

continuada. (...)Se os condenados que já cumpriram a pena têm direito ao sigilo da 

folha de antecedentes, assim também a exclusão dos registros da condenação no 

Instituto de Identificação, por maiores e melhores razões aqueles que foram 

absolvidos não podem permanecer com esse estigma, conferindo-lhes a lei o mesmo 

direito de serem esquecidos. (...)Com efeito, o reconhecimento do direito ao 

esquecimento dos condenados que cumpriram integralmente a pena e, sobretudo, 

dos que foram absolvidos em processo criminal, além de sinalizar uma evolução 

cultural da sociedade, confere concretude a um ordenamento jurídico que, entre a 

memória – que é a conexão do presente com o passado – e a esperança – que é o 

vínculo do futuro com o presente –, fez clara opção pela segunda. E é por essa ótica 
que o direito ao esquecimento revela sua maior nobreza, pois afirma-se, na verdade, 

como um direito à esperança, em absoluta sintonia com a presunção legal e 

constitucional de regenerabilidade da pessoa humana. 

 

 O recurso especial está suspenso para julgamento de Recurso Extraordinário com 

repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. 

10. CONCLUSÃO 

 

 O direito ao esquecimento apresenta-se como novo meio de defesa daquele sujeito que 

defronta-se, contra a própria vontade, com o próprio passado lastimoso divulgado na mídia, 

ainda que este fato não seja mais de interesse publico, nem dotado de qualquer 

contemporaneidade. Essa divulgação injustificada, muitas vezes, com cunho sensacionalista, 

provoca efeitos negativos presentes na vida do afetado, seja pela reascensão da desconfiança 

sobre a sua índole na sociedade, seja pelo reavivamento de dores aliviadas com o passar do 

tempo. 

 

 Em ambos os casos expostos no título anterior, as partes buscavam o direito a serem 

esquecidas e poderem viver suas vidas sem consequências eternas de fatos dolorosos 

ocorridos em seus passados. A Quarta Turma Julgadora do Superior Tribunal de Justiça, 

afirmou, à época do julgamento, que o ordenamento jurídico brasileiro admitia o direito ao 

esquecimento. 
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 Não se nega, por outro lado, que essa prerrogativa vai de encontro à liberdade de 

expressão e direito à informação. Os direitos fundamentais possuem igual valor diante da 

Constituição Federal, não havendo hierarquia entre eles nem subjugação. Destarte,  a 

elucidação do litígio mais eficaz só se dará a partir do exame do caso concreto, com suas 

especificações e a aplicação do princípio da proporcionalidade, passando pela analise à luz de 

seus subprincípios adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, sopesando 

qual direito irá preponderar. 

 

 Desse modo, não há como estabelecer uma única resolução para a colisão entre a 

liberdade de expressão, direitos da informação e os direitos à intimidade, privacidade, honra e 

imagem, tendo em vista que a solução decorrerá da analise e ponderação dos direitos e 

especialidades de cada caso, prevalecendo o direito de informar ou o direito de ser esquecido 

a depender do grau de ameaça à dignidade humana, que é o maior bem a ser tutelado nesse 

embate. 
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