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Resumo 

 
 

Este trabalho busca analisar as recentes demandas pleiteando o direito 

ao esquecimento, as consequências jurídicas da concretização deste instituto. 

Para tal, serão analisados os julgados nacionais e o caso internacional 

paradigma Mario Costejas contra o Google. Em seguida, será investigado na 

legislação pátria a previsão de um direito ao esquecimento, seja mesmo que 

indiretamente. Depois, analisar a nomenclatura do instituto, sua natureza 

jurídica e conceitos. Será visto que não trata de obrigação de esquecimento ou 

mesmo reescrever a história. O direito ao esquecimento aborda a ideia de 

ninguém ser obrigado a reviver fatos passados irrelevantes no seio social e que 

trazer dor e sofrimento para o individuo. Nesse sentido, seria um direito 

originado do princípio da dignidade da pessoa humana e que tem conexão com 

a cláusula geral dos direitos da personalidade, principalmente uma expressão 

do direito fundamental à intimidade. Posteriormente, serão aduzidos os 

posicionamentos de consagrados doutrinadores. Verificará que existem 

correntes defendendo o instituto como fundamental e correntes que aduzem 

pela impossibilidade do direito ao esquecimento frente aos direitos 

fundamentais da liberdade de expressão e informação. Em seguida, serão 

analisados os critério apontados pela doutrina como guia para aplicação do 

direito ao esquecimento. Após, uma analise sobre os conceitos de tempo, 

memória e esquecimento no contexto da modernidade líquida. Finalmente, 

questiona-se se é possível uma superar o antagonismo entre direito ao 

esquecimento e direito à memoria. 

Palavras-chave: Direito ao esquecimento, proteção de dados, modernidade 

líquida, direito à memória. 



ABSTRACT 

 
 

This paper seeks to analyse the recent demands requested by the right 

to be forgotten, as the legal evidences of the implementation of this institute.  

For this, will be the national judgements and the international case of "the 

paradigm of Mario Costejas" against Google analysed. Then, it wil be 

investigated in the national legislation the prediction of a right to forget, even if 

indirectly. Then, analyse the nomenclature of the institute, its legal nature and 

concepts. This will be seen as having no obligation to forget or even rewrite 

history. The right to be forgotten addresses the idea of no one being forced to 

relive past irrelevant facts in the social sphere and that bring pain and suffering 

to the individual. In this sense, it would be a right originating from the principle  

of the dignity of the human person and which has a connection with the general 

clause of personality rights, especially an expression of the fundamental right to 

intimacy.Subsequently, the positions of consecrated doctrinaires will be 

exposed. It will verify that there are currents defending the institute as 

fundamental and currents that imply by the impossibility of the right to be 

forgotten before the fundamental rights of the freedom of expression and 

information. Next, the criteria pointed out by the doctrine as a guide for applying 

the right to be forgotten will be adressed. Afterwards, an analysis of the 

concepts of time, memory and forgetfulness in the context of liquid modernity. 

Finally, one wonders if it is possible to overcome the antagonism between the 

right to be forgotten and the right to memory. 

Keywords: right to be forgotten, data protection, liquid modernity, right to 

memory. 
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1. Introdução. 

 
A distopia literária criada por George Orwell, 19841, trouxe uma ideia 

ícone ao apresentar da teletelas e a vigilância constante do Grande Irmão, com 

a possibilidade de a própria história ser reescrita conforme os interesses do 

governo, faz previsão de uma problemática que permeia os dias atuais. 

A forma como a ideia de tempo, memória e privacidade foram 

retratadas no livro traz grande relação com a atualidade da sociedade da 

hiperinformação, bem elaborada por Zigymunt Bauman em sua teoria sobre a 

modernidade líquida2. 

E nesse contexto, percebemos o aumento das demandas judiciais que 

debatem o choque entre as informações divulgadas pelos meios digitais, 

facilitadas pela tecnologia das ferramentas de busca na internet, e a 

privacidade do indivíduo, o seu desenvolvimento pessoal, evocando o direito de 

ser esquecido frente a informações verdadeiras, mas sem interesse coletivo. 

O instituto do direito ao esquecimento volta à voga, agora, na seara 

cível. Anteriormente, era comum na esfera criminal como justificativa a 

ressocialização do ex detento, em vista à limitação de notícias sobre um crime 

em que o réu já teria cumprido sua pena, evitando-se assim, a perpetuação da 

pena. 

O debate doutrinário acerca do direito ao esquecimento também se 

acirrou, acompanhando os pleitos judiciários. Começam a se erguer correntes 

doutrinárias, sugestões de conceitos e critérios para aplicação (ou não) do 

direito ao esquecimento. 

 

1 ORWELL, George.1984. Companhia das Letras. 2009. 
2 BAUMAN, Zygmunt – Modernidade Líquida. São Paulo. Zahar. 2001. 



12 
 

Tal debate ganhou mais relevância com o Caso Mario Cortejas 

(Espanha) no qual o Tribunal da União Europeia determinou que o Google 

desindexasse o nome do autor relacionado a uma antiga notícia de dívida 

fiscal. 

O próprio conceito de direito ao esquecimento vem sendo lapidado. 

Nesse sentido, não é mero apagar da memória e reescrever a história dos 

particulares, o que seria contrário aos princípios democráticos. 

Pode-se dizer que é permitir ao particular construir sua personalidade 

e a forma como se apresenta à sociedade, de modo que não são relevantes 

fatos passados socialmente irrelevantes e pessoalmente dolorosos. 

Para desenvolver tal estudo, importante analisar a jurisprudência pátria 

com breves comentários, os dispositivos legais correlatos e a analise do 

posicionalmente de alguns doutrinadores. 

Também, imprescindível uma analise sociológica da noção de tempo, 

memória e esquecimento. 

Ainda, verificar uma possível mudança na esfera pública e privada, no 

sentido de dificultar a distinção das informações de interesse público e das 

informações que não o tem, mas que trazem grande sofrimento ao individuo e 

prejudicam autoconstrução da identidade pessoal. 

Por fim, uma tentativa ousada de defender a necessária 

compatibilidade entre o direito fundamental à memória e o direito ao 

esquecimento. 

Em amor ao debate, busca-se compreender melhor o instituto do direito 

ao esquecimento no quadro da sociedade da hiperinformação, de modo a 

permitir o acesso à justiça da minoria última: o indivíduo; e, assim evitar o 

controle pela coletividade dos fatos restritos ao particular, como O Grande 

Irmão moderno. 
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2. CASOS ENVOLVENDO O DIREITO AO ESQUECIMENTO. 
 

O presente capítulo pretende apresentar breve análise de alguns casos 

que trazem o direito ao esquecimento como uma possibilidade de solução aos 

problemas envolvendo o direito à informação, à memória histórica e o direito à 

intimidade e privacidade. 

 
2.1 Aída Jacob Curi 

No ano de 1958, a jovem de 18, Aída Jacob Curi foi levada à cobertura 

de um Edifício na Avenida Atlântica, localizada em Copacabana, onde sofreu 

tentativa de estupro, agressão física e por fim, foi defenestrada da janela pelos 

seus captores3. 

O crime chocou a população e ganhou repercussão midiática nacional 

na época. O processo judicial, inclusive o tribunal do júri foi acompanhando 

rotineiramente pelos Jornais e pela opinião pública. 

Quase 50 anos depois, a TV Globo relatou o caso no programa Linha 

Direta, revelando, inclusive, fotos reais da vítima e de seus irmãos, bem como 

dramatizando o acontecimento como um filme. 

Os familiares, depois de ajuizaram ação indenizatória, alegando que 

não permitiram a divulgação de suas imagens e que queriam ser “esquecidos” 

dos fatos terríveis que os envolverem. 

O caso foi julgado improcedente na primeira e segunda instância. 

Chegou, finalmente, ao STJ (Resp. 1.335.153/RJ), e foi julgado em 2013, 

sendo um dos leading cases relacionados ao direito ao esquecimento no Brasil. 

Em seu voto o Ministro Relator, Luís Felipe Salomão pontuou que as 

vítimas e seus familiares também têm direito ao esquecimento uma vez que 

não são obrigadas a reviverem fatos passados “lembranças de fatos passados 

que lhes causaram inesquecíveis feridas”4. 

Lado outro, o Ministro entendeu que pela analise do caso concreto, 

ponderando-se a historicidade dos fatos narrados com a proteção à intimidade 

e privacidade dos ofendidos, o crime tinha ganhado domínio público sendo 

 

 

3 Relato disponível em< https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/noticias/203742780/o- 
direito-ao-esquecimento-na-sociedade-da-informacao-o-caso-aida-curi>. Acesso em 05 
juno.2019. 
4 Voto do Ministro Luís Felipe Salomão no acórdão do Resp. 1.335.153/RJ. 
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parte da história; consequentemente a imprensa e a coletividade não poderiam 

ficar restringidas de abordar os fatos ocorridos. 

Seria desproporcional limitar a liberdade de informação do caso Aída 

Curi, mesmo que a memória dos fatos trouxesse sofrimento a seus familiares. 

Impossível “retratar o caso Aída Curi, sem Aída Curi”5. 

O voto do Ministro relator foi acolhidos pelos outros vogais, todavia o 

Ministro Marcos Buzzi apresentou voto divergente pois entendeu que o crime 

cometido a mais de 50 anos não tinha mais interesse público: “uma informação 

desprovida de interesse público ou histórico”6 indo ao encontro com o direito ao 

esquecimento que possuem os familiares da vítima. 

Apesar do resultado contra o direito ao esquecimento no STJ, o caso 

aguarda julgamento no plenário do STF. O Ministro Dias Toffoli determinou a 

Repercussão Geral (RE nº 1.010.606/RJ) de modo que será construído 

entendimento jurisprudencial sobre o direito ao esquecimento na esfera cível. 

Interessante observar que o quesito historicidade foi fator crucial para o 

voto vencedor do Ministro Relator Luís Felipe Salomão no Resp. 1.335.153/RJ. 

Ele entendeu que um crime corrido a meio século era um fato histórico 

e que os familiares da vítima deveriam se conformar e viver com a lembrança 

da barbaridade trazida à memória por um programa televisivo. 

Nesse sentido, a proposta de critérios como a relevância histórica da 

informação, bem como a contemporaneidade são fundamentais para averiguar 

a necessidade de tutela do direito ao esquecimento aos casos concretos, o que 

se verá ao longo deste trabalho. 

 
2.2 - Caso Chacina da Candelária. 

Em 1993, 8 (oito) jovens foram assassinados nos arredores da Igreja 

Nossa Senhora da Candelária, centro do Rio de janeiro. Dois carros de 

aproximaram de 40 jovens moradores de rua que dormiam perto da Igreja; os 

integrantes dos veículos dispararam os jovens7. 

 
 
 

 

5 Ibid. 
6 Voto do Ministro Marcos Buzzi no acórdão do Resp. 1.335.153/RJ. 
7 Disponível em: < http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/chacina- 
na-candelaria/jornal-nacional-sobre-a-chacina.htm>. Acesso em 05 juno.2019. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/chacina-
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O caso ganhou grande repercussão midiática e reacendeu o debate 

sobre os furtos cometidos por menores de rua e a ausência do Estado no 

amparou a esses menores. 

Treze anos depois, mais uma vez no programa Linha Direta, a Tv 

Globo trouxe ao público o relato sobre o caso. Divulgou o nome e a foto de um 

dos acusados criminalmente, mas que foi absolvido. 

Este, então, ajuizou ação indenizatória contra a emissora, alegando 

ausência de contemporaneidade sobre os fatos e que a divulgação de seu 

nome gerou extremo pesar e desconforto, além de reascender a desconfiança 

da sociedade sobre sua índole; pugnando, por fim, pelo direito de ser 

esquecido. 

O caso chegou ao STJ, e também foi de relatoria do Ministro Salomão. 

O julgamento ocorreu no mesmo dia do Caso Aída Curi. 

Todavia, neste caso, o Ministro votou em favor do autor. Indicou que a 

“vida útil da informação criminal já havia se esgotado”8 e que, apesar do caráter 

histórico dos fatos, deveria prevalecer o direito a privacidade do autor 

absolvido, inclusive dos condenados. 

Adentrando mais no direito ao esquecimento, o relator defendeu que o 

instituto representa uma evolução na cultura da sociedade, e que a aplicação 

do esquecimento era uma forma de trazer esperança de acusados e 

condenados de se verem reinseridos na sociedade. Ou seja, que no presente 

caso, o direito ao esquecimento estaria em sintonia com presunção legal e 

constitucional da regenerabilida da pessoa humana.9 

Ainda sobre o quesito historicidade dos fatos, o relator entendeu que 

era possível dissociar a identidade dos autores do crime e dos acusado do 

caso concreto. De modo que não prejudicaria a história nacional a ausência de 

identidade e imagens desses personagens.10
 

Em síntese, apesar da historicidade dos fatos, assim como foi 

entendido no caso Aída Curi, o caso Candelária, todavia, poderia ter omitido a 

identidade dos acusados e condenados. Nesse sentido, o STJ entendeu que 

prevalece o direito a privacidade e ao esquecimento em detrimento da 

 
8 Acórdão no Resp. 1.334.097 /RJ. (em anexo). 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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liberdade de informação, em razão da falta de interesse público na identidade 

dos acusados e pelo direito de regenerabilidade dos acusados e condenados.11
 

 
2.3 - Xuxa Meneghel. 

O primeiro caso brasileiro a invocar o direito ao esquecimento no 

contexto da internet foi a ação movida por Maria da Graça Xuxa Meneghel 

requerendo que o Google Brasil Internet Ltda. suspendesse os mecanismos de 

busca que indicassem qualquer associação do nome da autora à pedofilia ou 

outro crime, e a retirada dos links associados.12
 

Em primeira instância foi proferida decisão liminar determinado ao 

Google a desindexação como requerido pela autora sob pena de multa no valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por indexador associando o nome da autora a 

fato criminoso. 

Os recursos interpostos apenas afastaram a obrigação do Google em 

remover os sites relacionados às palavras chaves desindexadas. Finalmente o 

caso chegou ao STJ sofre a forma do Recurso Especial 1.316.921. 

O Tribunal Superior de Justiça reformou a decisão em favor do Google. 

Em relação ao direito ao esquecimento e a responsabilidade do Google, os 

seguintes pontos decisórios foram aduzidos pelo STJ: 

Não se aplica a responsabilidade objetiva (art.14 do Código de Defesa 

do Consumidor)13 ao Google já que o site apenas tem o papel de indexar os 

termos indicados pelo link dos sites de conteúdo. Nesse sentido, não há que se 

falar em serviço defeituoso.14
 

Mesmo se não houvesse o mecanismo de busca, o conteúdo dito 

ofensivo (ilícito) estaria disponível na internet, o que aponta pela não 

responsabilização do Google no caso vertente.15
 

 
 

 
11 Ibid. 
12 Disponível em: < https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI158370,11049- 
Google+nao+precisa+retirar+de+suas+buscas+imagens+e+videos+de+Xuxa+nua> .Acesso em 
05.ju.2019. 
13Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 
(Código de Defesa do Consumidor). 
14Acórdão no Resp. 1.316.921/RJ 
15 Ibid. 

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17%2CMI158370%2C11049-
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Não se pode delegar ao site de busca a discricionariedade de retirar 

sites da internet em razão da subjetividade e arbitrariedade que envolve a 

decisão da retirado de links.16
 

O individuo que se sente lesado pela exposição em site na internet 

deve buscar ação contra o provedor da informação, responsável pelo site, 

indicando o link da página impugnada, e não podendo responsabilizar o site de 

busca.17
 

Por fim, o ponto juridicamente objetivo. A liberdade de expressão, 

principalmente na sua dimensão coletiva, deve prevalecer sobre os interesses 

individuais, atribuindo maior peso ao direito à informação.18
 

Em síntese, o Superior Tribunal de Justiça tinha entendimento (foi 

alterado como se verá em seguida) de que a responsabilidade do provedor de 

busca era afastada em razão dá impossibilidade de desindexação ou retirada 

de conteúdo da rede, impossibilidade técnica. 

Além disso, o risco que tal ato oferece à liberdade de expressão, o site 

de busca poderia se tornar um sensor digital. E pela prevalência do direito à 

informação face à intimidade. Desse modo, descartou-se a aplicabilidade 

costumas do direito ao esquecimento na internet. 

 
2.4 - Mario Costeja Gonzalez. 

Em 2010, o autor solicitou ao Google Espanha que fosse alterado o 

mecanismo de busca para desvincular o seu nome de um noticia veiculada 

pelo jornal La Vanguardia a mais de 10 anos. Nessa notícia, é indicada a dívida 

do autor com a seguridade social espanhola e o leilão de um imóvel seu. 

O Google Espanha alegou ausência de responsabilidade sob o 

argumento de que a ferramenta de busca era operada pela matriz nos EUA, a 

Agência de Proteção de Dados espanhola foi acionada. Esse órgão determinou 

que o Google Spain tomasse medidas em relação a informação de 

inadimplência; não reconheceu a responsabilidade do La Vanguardia. 

O Google Spain recorreu da decisão, o Tribunal espanhol suscitou 

questão prejudicial à Corte de Justiça Europeia. 

 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Acórdão no Resp. 1.316.921/RJ.(Em anexo). 
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Em 13 de maio de 2014, o TJUE decidiu o seguinte19: 

O site de buscas é responsável por remover ou desindexar 

informações prejudiciais ao requerente. 

A necessidade de analise casuística dos pedidos de exclusão de dados 

pessoas, em razão da necessidade de proteger os direitos fundamentais do 

particular e o interesse público em jogo; 

As regras europeias de proteção de dados são aplicáveis as empresas 

estrangeiras que tem filial na Europa; 

Todos os indivíduos tem direito de ter protegidos seus dados pessoais 

por meio da remoção ou desindexação de links que forneçam informações 

pessoais prejudiciais. Todavia a desindexação deve seguir requisitos especiais, 

conforme for o caso concreto para proteger o interesse público. 

 
2.5 - Promotora de Justiça. 

Em 2007, uma candidata ao concurso da magistratura do Estado do 

Rio de Janeiro, foi investigada pelo CNJ por suposta fraude nesse concurso. 

Contudo, por ausência de provas, não foi iniciado processo judicial para apurar 

o ilícito20. 

Posteriormente a autora iniciou a carreira na promotoria de justiça. 

Todavia, sempre que fazia um busca na ferramenta Google seu nome era 

associado à notícia da suposta fraude. 

Nesse sentido, iniciou ação judicial requerendo que o Google 

indenização pelos danos morais causados requerendo a responsabilização do 

provedor de buscar e que fossem instalados filtros de busca que 

desvinculassem o nome da autora da notícia da suposta fraude. 

Em primeira instancia a ação foi julgada improcedente com base no 

entendimento do STJ sobre a responsabilidade dos provedores de busca. Em 

segunda instância, o recurso de apelação foi julgado procedente, reformou 

sentença condenando o Google em danos morais e na obrigação de fazer, 

consubstanciada na desindexação do nome da autora em relação à notícia. 

 

19 Disponível em https://www.conjur.com.br/2014-mai-21/direito-apagar-dados-decisao-tribunal- 
europeu-google-espanha. Acesso em 10.jun.2019. 
20 Disponível em https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI279890,21048- 
STJ+aplica+direito+ao+esquecimento+em+caso+de+buscas+sobre+fraude+em. Acesso em 
10.jun.2019. 

http://www.conjur.com.br/2014-mai-21/direito-apagar-dados-decisao-tribunal-
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17%2CMI279890%2C21048-


19 
 

Foi apresentado Recurso Especial ao STJ (RESP 1.660168/RJ) sob 

relatoria da Ministra Nancy Andrighi, esta manteve o posicionamento do 

tribunal sobre a responsabilidade dos provedores de busca. Salientou que a 

instalação de filtros de busca configura uma espécie de censura privada prévia, 

o que seria vedado pela constituição21. 

Aduziu, ainda, que diferente do Caso do Mario Costejas, no qual aplica- 

se a legislação de proteção de dados da União Europeia, o Brasil não tem base 

legislativa vigente para a desindexação22. 

O voto divergente e vencedor foi proferido pelo Ministro Marco Aurélio 

Belizze que segue pela sua didática: 

“Essa é a essência do direito ao esquecimento: não se trata de 
efetivamente apagar o passado, mas de permitir que a pessoa 
envolvida siga sua vida com razoável anonimato, não sendo o fato 
desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por 
sistemas automatizados de busca. 
Por outro vértice, aqueles que quiserem ter acesso a informações 
relativas a fraudes em concurso público, não terão seu direito de 
acesso impedido, porquanto as fontes que mencionam inclusive o 
nome da recorrida permanecerão acessíveis. Contudo, sua busca 
deverá conter critérios relativos a esse conteúdo, seja em conjunto 
com o nome da recorrida, seja de forma autônoma.”23 

 
Assim, o julgamento foi um avanço ao instinto do direito ao 

esquecimento e vanguardista em sua aplicação no ambiente digital nacional. 

 
2.6 - Vídeo Copa do Mundo. 

Outro estudo de caso recente que utiliza como uma das teses o direito 

ao esquecimento na internet, mais especificamente a “exclusão definitiva de 

matéria jornalística” por atentar contra sua intimidade e privacidade24. 

Trata-se de uma ação ordinária ajuizada no Estado de São Paulo no 

qual o autor alega o abuso da reportagem publicada pelo Jornal Diário do 

Grande ABC25. O objeto da reportagem é o vídeo que “viralizou” na Copa do 

Mundo da Rússia. Nessa mídia disponível, ainda, no Youtube26, o autor 

 

21 Voto da Ministra Nancy Andrighi no Resp. 1.660168/RJ. 
22 Ibid. 
23 Voto do ministro Marco Aurélio Belizze no Resp. 1.660168/RJ. 
24 Disponível em: < https://www.jota.info/coberturas-especiais/liberdade-de-expressao/justica- 
copa-do-mundo-16062019>. 
25 Disponível em: < https://www.dgabc.com.br/Noticia/2901589/assediador-identificado-em- 
video-e-de-sao-bernardo>. Acesso em 05 junho.2019. 
26 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=olzflmQemOs>. Acesso em 05 
junho.2019. 

http://www.jota.info/coberturas-especiais/liberdade-de-expressao/justica-
http://www.dgabc.com.br/Noticia/2901589/assediador-identificado-em-
http://www.youtube.com/watch?v=olzflmQemOs
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aparece junto a um grupo de torcedores brasileiros incitando uma torcedora 

russa a dizer em português a cor de seu órgão sexual. 

Na reportagem, o Jornal Diário do Grande ABC expõe a identidade, 

profissão e a cidade na qual reside o autor, além de indicar outros dados do 

autor. Utiliza, também, a expressão “assediador” para classificar o autor. 

Em sua petição o autor aduz que apenas estava no “meio da 

brincadeira” e que em momento algum quis ofender a cidadã russa; ainda, 

alega que vem sofrendo ameaças na internet pela exposição feita na 

reportagem e que teve sua privacidade e intimidade violadas; assevera, 

também, o abuso da liberdade de expressão, requerendo por fim, medidas 

cautelares, exclusão da reportagem, retratação e danos imateriais27. 

O processo foi julgado improcedente (03.05.2019). Em sua 

fundamentação, o magistrado alega evidente o embate entre liberdade de 

expressão e direitos da personalidade (intimidade e privacidade), não houve 

abuso da liberdade de impressa pelo jornal réu. Incontroverso a divulgação do 

vídeo e sua repercussão. A controvérsia gira em torno da forma como exposto. 

E, entendeu o juiz, que os fatos são apenas expostos. O termo “assediador” 

não foi utilizado em sentido de delito sexual28. 

O caso ainda está em primeira instância, provavelmente haverá amplo 

debate nos tribunais. Dito insto, vale apena uma breve analise do instituto do 

direito ao esquecimento aos fatos. 

Apesar de não invocar o instituto, o juiz, se o fizesse, poderia utilizar o 

critério da contemporaneidade, tendo em vista o pouco tempo de transcurso 

dos fatos. Esse critério será mais aprofundado no capítulo 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

27 Retirado da petição inicial no processo n° 1019672-07.2018.8.26.0564 que tramita na 1ª 
Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo, Tribunal de Justiça de São Paulo. Disponível 
em:  
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=FO0009TSU0000&processo.foro=564& 
uuidCaptcha=sajcaptcha_e4345287b99947e7b509b8725d2f84d4 > Acesso em 16 jun. 2019. 
28 Retirado da sentença no processo n° 1019672-07.2018.8.26.0564 que tramita na 1ª Vara 
Cível do Foro de São Bernardo do Campo, Tribunal de Justiça de São Paulo. Disponível em: 
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=FO0009TSU0000&processo.foro=564& 
uuidCaptcha=sajcaptcha_e4345287b99947e7b509b8725d2f84d4 > Acesso em 16 jun. 2019. 
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3 - Posicionamento Doutrinário. 

Os julgados expostos no capítulo 2 demonstram que ainda não é 

pacífica na jurisprudência a aplicabilidade e a forma de aplicação do instituto do 

direito ao esquecimento. 

Apesar disso, as demandas judiciais e os debates doutrinários vêm 

lapidando o instituto do direito ao esquecimento. 

Exemplo disso é o enunciado 531 da IV Jornada de Direito Civil, 

realizada pelo Centro de Estudos Judiciários – CEJ – do Conselho da Justiça 

Federal – CJF, no ano de 2006, aduz o seguinte: “A tutela da dignidade da 

pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao 

esquecimento.”29
 

Vale, também, indicar a justificativa do enunciado 531 já aduzido: 

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

com que são lembrados.”30
 

 
A doutrina tem esgrimido constantemente sobre o direto ao 

esquecimento. De modo que se podem perceber três correntes, aquela que 

não aceita o instituto em razão da preponderância da liberdade de expressão e 

informação, e principalmente no interesse histórico da coletividade; a aplicação 

do direito ao esquecimento como desdobramento da dignidade da pessoa 

humana, de modo que deve preponderar frente a liberdade de informação 

quanto a fatos pretéritos e não atuais; a posição intermediária, aplicar a 

ponderação ao caso concreto para evidenciar o direito fundamental que deve 

prevalecer31. 

 
 
 
 
 

 

29Disponível em:< https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142>. Acesso em 18.jun.2019. 
30 Ibid. 
31v. SCHREIBER, ANDERSON. As três correntes do direito ao esquecimento, JOTA. 
18.06.2017. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/as-tres-correntes- 
do-direito-ao-esquecimento-18062017> Acesso em 18.jun.2019. 

http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142
http://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/as-tres-correntes-
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3.1 - Corrente pró- esquecimento. 

A corrente que defende a prevalência do direito ao esquecimento como 

forma de proteção da dignidade da pessoa humana aplaude os julgados no 

caso Chacina da Candelária e Mario Cortejas. 

Como aduz Anderson Schreiber citando: 

“Para os defensores dessa posição, o direito ao esquecimento não 
apenas existe, como deve preponderar sempre, como expressão do 
direito da pessoa humana à reserva, à intimidade e à privacidade. Na 
esteira da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana – 
valor supremo na ordem constitucional brasileira –, esses direitos 
prevaleceriam sobre a liberdade de informação acerca de fatos 
pretéritos, não-atuais. Entender o contrário seria rotular o indivíduo, 

aplicando “penas perpétuas” por meio da mídia e da internet.”32
 

 
O IBCCRIM - Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, se posiciona da 

seguinte forma: 

“O direito possui diversos mecanismos dedicados a fixar um critério 
temporal na aplicação de seus institutos, como é o caso da 
decadência e da prescrição. Nesse sentido, sustentou que, se por um 
lado a história não pode ser esquecida ou apagada, por outro, as 
pessoas implicadas em qualquer crime, mesmo na condição de réus 
condenados, precisam ter garantida a capacidade de ver suas vidas 
reconstruídas. Desse modo, sugeriu que depois de cinco anos do 
cumprimento ou da extinção da pena, por exemplo, novas 
reportagens não devem ser veiculadas a respeito do fato ou dos 
envolvidos, mantendo-se apenas os links criados previamente.”33 

 

Corrente minoritária, tendo em vista os riscos que a ideia de 

esquecimento pode trazer à democracia. Além disso, está associada ao direto 

ao esquecimento como forma de proteção ao ex condenado, visando sua 

ressocialização. 

 
3.2 - Corrente do não esquecimento 

Parte da doutrina entende pela inaplicabilidade do direito ao 

esquecimento frente ao predomínio do direito fundamental à informação e a 

memória. 

Defende-se que mesmo ponderando no caso concreto a liberdade de 

expressão prevaleceria. Ainda, o direito a memória histórica também deveria 

 
 
 

32 Ibid. 
33 Disponível em: https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI260466,41046- 
Direito+ao+esquecimento+acesso+a+informacao+e+privacidade+sao. Acesso em 10.jul.2019. 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16%2CMI260466%2C41046-
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ser resguardado a todo custo. Esses dois direitos fundamentais são essenciais 

ao desenvolvimento democrático. 

Tal entendimento ganha mais força na particularidade histórica do 

Brasil. A sombra dos dias de regime militar com seus atos arbitrário, limitação e 

censura da impressa e a liberdade de expressão. 

Luís Roberto Barroso defende o predomínio da liberdade de expressão 

a não ser em casos excepcionais, ainda afirma34 : 

A decisão é controvertida na própria Alemanha e dificilmente seria 
compatível, em tese, com as opções veiculadas pelo poder 
constituinte originário de 1988. Também do ponto de vista dos traços 
do caso concreto, que acabaram por determinar a decisão  do 
Tribunal Constitucional, o caso Lebach não serve de paradigma para 
este tipo de conflito, dadas as grandes especificidades que o 
cercaram, sobretudo a coincidência temporal entre a iniciativa de 
exibição do documentário e a soltura de um dos apenados. De parte 
isto, o temor ao precedente da interdição prévia à veiculação de 
fatos ou programas não assombra o imaginário político alemão 
com a intensidade que ocorre no Brasil.” (grifou-se) 

 

Esse posicionalmente enaltece o interesse público e a construção 

histórica do país. 

Parecer Daniel Sarmento o direito ao esquecimento é incompatível com 

a Constituição, primeiro porque seria um risco a democracia, já que afetaria a 

transparência pública, segundo porque na colisão entre os direitos 

fundamentais a liberdade de expressão e informação sempre prevalecerá. 

Assim aduz35: 

É compreensível que as pessoas queiram que a sociedade olvide os 
fatos desabonadores ou desagradáveis em que se envolveram no 
passado. Porém, nem todo desejo configura direito fundamental. Não 
há como reconhecer um direito ao esquecimento de fatos pretéritos 
que envolvam interesse público. Menos ainda um direito que seja 
forte o suficiente para prevalecer sobre uma liberdade preferencial. 

 
Vale dizer que apesar de refutarem a ideia de um direito ao 

esquecimento, defensores dessa corrente concordam que existe um contexto 

de perpetuação da memória com os avanços tecnológicos e que seria possível 

 

 

34 Barroso, Luís Roberto. Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade. 
Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei 
de Imprensa. Parecer. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art_03-10- 
01.htm. 

 
35 SARMENTO, Daniel. Liberdades Comunicativas e direito ao esquecimento na ordem 
constitucional brasileira. Parecer. Disponível em 
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/2/art20150213-09.pdf. Acesso em 10, jun. 2019 

http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art_03-10-
http://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/2/art20150213-09.pdf
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a regulação do manejo de dados, inclusive a exclusão de dados, uma espécie 

de direto a esquecimento primitivo36. 

3.3 - Corrente mista. 

Busca na ponderação de direitos fundamentais aplicados ao caso 

concreto verificar qual deve prevalecer, a liberdade de expressão e informação 

ou a intimidade e desenvolvimento da personalidade com a utilização do direito 

ao esquecimento. 

Para tal, imprescindível verificar o conceito e natureza jurídica do 

direito ao esquecimento. 

 
3.3.1 - O conceito e natureza jurídica apresentados pela corrente 

mista. 

 
Em síntese a definição de direito ao esquecimento diz respeito à 

possibilidade de determinado fato da vida de um individuo poder ser esquecido 

conforme seria naturalmente pelo decurso do tempo; o individuo não pode ser 

obrigado a rememorar informações ou fato pretéritos que lhe prejudiquem a 

imagem por serem desabonadores, vexatórios, violando de modo 

desproporcional direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana; 

constatando-se ausentes o interesse público, a falta de historicidade, correndo 

o transcurso razoável do tempo e esgotamento da relevância informativa do 

evento. 

Nesse sentido assinala Anderson Schreiber: 

“O direito ao esquecimento não atribui a ninguém o direito de pagar 
fatos ou reescrever a história (ainda que tão somente se trate da sua 
própria história). O que o direito ao esquecimento assegura é tão 
somente a possibilidade de se discutir o uso que se dá a fatos 
pretéritos, mas especificamente o modo e a finalidade que são 
lembrados.”37 

 

Em outras palavras, o direito ao esquecimento nada mais é do que a 

gestão dos fatos atrelados ao passado do indivíduo de forma que cabe ao 

individuo administrar esses fatos com o intuito de alcançar uma afirmação de 

identidade. 

 
 
 

36 Ibidem. 
37 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. São Paulo: Atlas, 2011, p. 164. 
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Sobre a natureza jurídica do direito ao esquecimento, se questiona: é 

um direito autônomo ou decorre da dignidade da pessoa humana, do direito 

fundamental a intimidade ou dos direitos da personalidade? 

A doutrina aduz que o direito ao esquecimento decorre diretamente da 

dignidade da pessoa humana como uma exigência desta, repercutindo nos 

direitos da personalidade. 

Nesse sentido assevera Ingo Sarlet: 

“A capacidade e a possibilidade de esquecimento de determinados 
fatos e vivências sejam próprios, sejam de terceiros, mas mesmo de 
fatos tornados conhecidos no meio social, constitui aspecto inerente à 
condição humana, inclusive do ponto de vista neurológico e psíquico, 
podendo mesmo ser associado ao conceito de necessidade básica, a 
relação com as exigências da dignidade da pessoa humana e dos 
direitos da personalidade resulta, pelo menos de certa maneira 
evidente.”38 

 

Em torno dos direitos da personalidade, o direito ao esquecimento 

assume importante aplicabilidade no manejo das informações que prejudicam o 

desenvolvimento pessoal. 

Como assevera Fábio Trigueiro: 

“Portanto, observa-se que o direito ao esquecimento pode ser 
enquadrado como uma repercussão do direito à intimidade da vida 
privada, uma vez que seu titular pretende impedir a divulgação de um 
fato ou realidade que integra seu passado e que sobre ele não há ou 
deixou de haver interesse público em aceder, em virtude de expor 
particularidades que a pessoa não deseja partilhar com o público; 
intentando, por conseguir, que tais acontecimento e conteúdos sejam 
esquecidos e não rememorados.”39 

 

Ao trabalhar com a noção de cláusula aberta, a doutrina traz a ideia de 

um direito geral da personalidade, este protege os diferentes modos de 

desenvolvimento da pessoa humana: (i) direito à autodeterminação; (ii) direito à 

autopreservação; (iii) direito à autoapresentação.40
 

A autodeterminação indica que a pessoa pode construir sua própria 

identidade, assim como não ser afetado na sua formação por terceiros, 

podendo escolher nas várias opções q, optando, por exemplo, a profissão que 

exerce e sexualidade que assume. 

 
 
 

38 Sarlet, Ingo Wolfgang. O direito ao “esquecimento” na sociedade da informação – Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2019, p.49. 
39 TRIGUEIRO, Fábio Vinícius Maia. Direito ao esquecimento: dimensão da intimidade e 
identidade pessoal. Revista de Direito Constitucional e Internacional. n. 98, v. 24, 2016. p. 92. 
40 PIEROTH,Bodo, Schlik, Bernhard. Direitos Fundamentais. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 177. 
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Outro ponto, a autopreservação assegura a personalidade do indivíduo 

frente aos ditames sociais. Resguarda, assim, que informações pessoais e 

íntimas não sejam objeto do escrutínio social. 

E a autoapresentação garante que o indivíduo possa se expor perante 

a sociedade da forma que lhe agrade, engloba o direito a imagem, a honra e a 

autodeterminação informativa. 

A ideia é de que o direito geral de personalidade atua como fonte de 

direito, gerando outros direitos da personalidade (atípicos) que devem ser 

delineados pela doutrina e jurisprudência.41
 

Assim, em relação aos direitos da personalidade, percebidos estes 

como direitos típicos e cláusula geral em razão da necessidade de proteção 

desses direitos com base no princípio da dignidade da pessoa humana, o 

direito ao esquecimento surge como um direito atípico fundamental no contexto 

da sociedade contemporânea. 

Em relação ao direito fundamental à privacidade, o direito ao 

esquecimento pode ser conjurado, em razão de ser um mecanismo de 

proteção desse direito fundamental. 

Todavia, o escopo do direito ao esquecimento, conforme já afirmado é 

mais amplo, já que está atrelado a uma autodeterminação do indivíduo. 

Assim, além de garantir a privacidade do indivíduo, o direito ao 

esquecimento permite a reconstrução da sua imagem e a forma que se 

apresenta publicamente perante a sociedade. 

Desse modo, fatos passados irrelevantes que prejudicam o indivíduos 

não podem, no presente limitar o desenvolvimento da personalidade. 

 
3.3.2 - A terminologia debatida pela corrente mista. 

A nomenclatura utilizada pelos operadores do direito para substantivar 

um instituto jurídico é importante para definir o alcance deste, as relações 

jurídicas e bens tutelados. 

 
 
 
 
 

41 MOREIRA, Rodrigo Pereira. A função dos precedentes na concretização do Direito geral de 

personalidade: reflexões a partir do direito ao esquecimento. Revista de Processo. n. 256, v. 

41, 2016. p. 317-345. 
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Todavia, às vezes, a realidade prática prefere termos que são muitas 

vezes imprecisos e até mesmo obscuros, mas arraigados ao senso comum. A 

doutrina aponta essa imprecisão no termo direito ao “esquecimento”. 

A definição do vernáculo para esquecimento traz a ideia de um 

processo, ato ou efeito de esquecer, apagar a memória.42 O que não corrobora 

com a ideia do instituto do direito ao esquecimento tendo em mente que este 

não quer obrigar ninguém a esquecer, mas, em síntese, vedar que o indivíduo 

seja obrigado pela sociedade a rememorar fatos sem interesse coletivo e 

dolorosos. 

Ingo Sarlet criticou a nomenclatura nesse sentido: 

‘A ideia central vinculada ao “direito ao esquecimento” está 
conectada, não com o “ato, processo ou efeito de esquecer”, mas sim 
com o fundamento de não obrigar ninguém a uma “lembrança 
permanente” do seu passado, em razão das novas tecnologias de 
armazenamento e processamento de dados informatizados43.’ 

 

Existe divergência doutrinária sobre o primeiro caso a versar sobre 

direito ao esquecimento.44 Muitos indicam o texto dos americanos Warren e 

Brandeis de 1890 sobre o direito de ser deixado só (right to be let alone). No 

Brasil existem registros doutrinários com referencia ao termo desde 199045. 

Contudo, o termo direito ao esquecimento foi empregado nos 

julgamento dos Casos Aída Curi e Chacina da Candelária em 201346. 

Vale apontar que a maior notoriedade sobre o tema deve-se ao caso 

Mario Costejas contra o Google, apesar do termo direito ao esquecimento não 

ter sido expressamente utilizado, conforme comentado. 

O termo “direito ao esquecimento” pode ser substituído por termos 

mais precisos como: “direito de não ser obrigado a lembrar”, “direito de ser 

esquecido”, “direito de silenciar eventos passados que não mais são 

pertinentes ao presente”.47
 

A expressão, na tradução, “direito ao esquecimento” é utilizada no 

mesmo sentido na doutrina internacional. Logo está sedimentado na 

comunidade jurídica apesar das críticas que guarda. Nada impede que, com o 

42 http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=esquecimento 
43 Ingo, p.65 
44 CARELLO, Clarissa Pereira. Direito ao esquecimento: Parâmetros jurisprudenciais. Curitiba:Primas, 

2017. 
45 https://www.conjur.com.br/2013-nov-27/direito-comparado-brasil-debate-direito-esquecimento-1990 
46 Ingo. P. 59/60. 
47 Ingo, p.65 

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&amp;f=0&amp;t=0&amp;palavra=esquecimento
http://www.conjur.com.br/2013-nov-27/direito-comparado-brasil-debate-direito-esquecimento-1990
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tempo, o termo ganhe aperfeiçoamento, sendo no momento, utilizado o 

“esquecimento” como um sentido metafórico. 

 

3.3.3 - Critérios para aplicação do instituto. 

Como antes exposto, o direito ao esquecimento é um desdobramento 

do direito fundamental à privacidade e desenvolvimento da personalidade e por 

isso a sua aplicação pode significar a restrição de outros direitos fundamentais, 

como a liberdade de informação e liberdade de expressão. Isso porque direitos 

fundamentais ilimitados podem ser restringidos caso seja necessário para 

aplicação de outro direito fundamental.48
 

Nesse sentido, para ser concretizado deve-se superar essa colisão 

aparente entre direitos fundamentais e definir as características para aplicação 

do direito ao esquecimento, assim como seus limites alcance principalmente 

em relação ao caso concreto. 

A colisão entre direitos fundamentais pode ser resolvida por meio da 

ponderação desses direitos. Assim, aplicando-se o princípio da 

proporcionalidade ao caso concreto, o interprete poderá justificar a restrição do 

direito fundamental a liberdade de expressão pela aplicação do direito 

fundamental ao esquecimento. 

Assim, devem-se analisar os critérios para aplicação do princípio da 

proporcionalidade, de modo a garantir o controle jurisdicional da legitimidade 

constitucional de intervenção restritiva no âmbito dos direitos fundamentais. 

Esses critérios são: adequação ou conformidade, necessidade ou exigibilidade, 

proporcionalidade em sentido estrito.49
 

Na colisão aparente entre direitos constitucionais, executando-se a 

ponderação deve-se analisar os critérios que orientam a aplicação do direito ao 

esquecimento. 

Esses critérios foram forjados pela doutrina nacional com base na 

jurisprudência nacional e estrangeira. 

O escopo é gerar segurança jurídica ao criar requisitos para aplicar ou 

não aos casos futuros o direito ao esquecimento de modo a respeitar a 

 
 

 

48SARLET, Ingo Wolfgang (org.) Constituição, direitos fundamentais e direitos privados, p. 247- 
271. 
49 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais, p. 198 e ss. 
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constituição no momento que se restringir outros direitos fundamentais, como a 

liberdade de expressão50. 

Um primeiro critério preliminar que não só exige aplicação do direito ao 

esquecimento, mas é fundamental para outros institutos jurídicos é a origem do 

fato danoso divulgado. Aqui estamos diante das informações falsas (fakenews) 

e do discurso de ódio. 

Antes de esquecido, deve ocorrer à responsabilização civil, a criminal, 

possibilitar a retratação, responsabilizado pelo dano evidente. 

Como afirma Sergio Branco, antes de aplicar o direito ao esquecimento 

outros institutos jurídicos podem ser perfeitamente cabíveis.51
 

Como primeiro critério para aplicação do direito ao esquecimento, 

deve-se verificar se o fato ou informação sobre o indivíduo gera algum dano na 

esfera jurídica deste, ferindo seus direitos da personalidade de modo 

desproporcional. Em outras palavras, deve-se observar a ocorrência de um 

dano real ou potencial com divulgação da informação a ser “esquecida”.52
 

Um dos objetivos do direito e de seus institutos é proteger um bem 

jurídico de relevância, de modo que o individuo não pode invocar um direito ao 

esquecimento por um mero desejo de não ser exposto.53
 

Lado outro, importante analisar algumas particularidades do caso 

concreto para aferir o dano gerado. Como exemplo, algumas autoridades e 

personalidades públicas têm que suportar uma maior exposição em 

comparação ao cidadão comum; é um ônus da autoridade que é vinculada ao 

cargo que ocupa ou da celebridade que aufere lucro da sua exposição 

midiática. De modo que para pleitear um direito ao esquecimento esses 

indivíduos têm maior ônus argumentativo de demonstrar o dano sofrido pela 

divulgação de um fato ou notícia54. 

Logo, a notícia, informação ou fato sobre o individuo deve gerar um 

dano a sua personalidade desproporcional, sendo o caso de personalidades, 

essa proporcionalidade tende a ser alargada. 

 
 

50 BRANCO, Sérgio. Memória e esquecimento na internet – Porto Alegre. Editora Arquipélago. 
2017. p.167. 
51 BRANCO, ibid. 
52 SARLET,ibid 
53 SARLET,ibid 
54 MALDONADO, Viviane N. Direito ao esquecimento. São Paulo: Novo Século, 2017, p. 88/89. 
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Assim, notícias, curiosidades sobre a vida de uma pessoa, fatos fúteis 

e corriqueiros tendem a ser admissíveis, não se aplicando o direito ao 

esquecimento. 

Nessa mesma linha, deve-se analisar o transcurso natural do tempo, já 

que o decorrer do tempo é um critério necessário a aplicabilidade do direito ao 

esquecimento, tal critério inclusive tem relação óbvia com o direito à memória. 

A questão é que uma informação contemporânea ainda não sofreu os 

efeitos do tempo e de uma possibilidade de esquecimento, porque ainda é 

objeto de valoração pelo ceio social, e só o fluxo temporal razoável pode geral 

uma definição se aquela informação sobre um individuo pode ser esquecida ou 

tem relevância social, ou mesmo histórica (critérios que serão abordados na 

sequência). 

Tanto no plano individual como no coletivo, a informação exposta deve 

sofrer um lapso temporal para gerar uma consolidação da memória, atingindo 

seu propósito educacional ou sua função informativa.55
 

Ou seja, o fato individual objeto do direito ao esquecimento não pode 

ser contemporâneo. O sujeito não pode invocar o direito ao esquecimento 

sobre a informação que é “fresca” no meio social, de modo que a função 

pedagógica das experiências não se tenha esgotado56. 

Esse, portanto é o critério que poderia embasa a sentença proferida no 

caso do vídeo viral da Copa do Mundo da Rússia (item 2.6). A informação, 

ainda é contemporânea, e a didática da falta de educação de brasileiros no 

exterior é imprescindível para a regulação de condutas. 

 
Lado outro, o interesse coletivo e os fatos históricos são 

preponderantes em face dos interesses individuais. Nesse sentido, um 

importante critério para aferir a aplicação do direito ao esquecimento no caso 

concreto é verificar se o interesse coletivo ou a historicidade estão ausentes do 

fato ou informação que se quer esquecer.57
 

 
 
 
 
 

55 SARLET.ibid 
56 SARLET.ibid 
57 SARLET.ibid 
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O interesse coletivo e a relevância histórica do fato inclusive são os 

pontos nevrálgicos para o direito à memória. Eles compõem direitos difusos ou 

coletivos que transcendem os interesses individuais.58
 

Assim, o interesse coletivo obstaculiza qualquer pretensão judicial de 

esquecimento mesmo que o fato seja extremamente danoso ao individuo e 

seus familiares ou mesmo que tenha decorrido longo período dos 

acontecimentos. 

Como bem aponta Ingo Sarlet: 

“Ninguém estaria intitulado, por exemplo, a requerer judicialmente  
que registros que relatam atos ilícitos praticados por oficiais públicos 
durante o período do Regime Ditatorial do Brasil sejam expurgados 
dos bancos de dados, da internet ou de livros escolares, em razão do 
possível sofrimento que os familiares desses agentes estatais hoje 
experimentam ou serem forçados a relembrar os erros cometidos 
pelos seus parentes em um passado distante59.” 

 

Além disso, relevante indicar que o interesse coletivo no viés histórico 

possui uma carga axiológica complexa, já que não se trata apenas do 

transcurso do tempo, deve correr uma valorização pela sociedade de modo que 

se possa extrair informações, experiências, resultados do fato ocorrido.60
 

Nesse sentido vale mais uma vez a aula do professor Ingo Sarlet: 

“Fatos históricos são espécies de memórias públicas que refletem 
lições universais a serema prendidas a partir de nossas experiências 
do passado, as quais, para atenderem a esse fim pedagógico, 
deverão ficar eternamente acessíveis à comunidade humana para 
que a atual geração possa, com base nos erros e acertos cometidos, 
ensinar os cidadãos do futuro61.” 

 

Lado outro, o critério interesse coletivo e histórico é juridicamente 

complexo de se definir tendo em vista que a analise do que é ou não é 

relevante para a sociedade depende não só do transcurso temporal, mas dos 

debates públicos e particulares que o fato pode gerar, as consequência e 

ensinamentos que podem ser extraídos. 

Em consequência, ao aplicar o direito ao esquecimento, o judiciário 

pode determinar a exclusão de um fato ou informação que seria histórico ou de 

grande interesse social. E assim, além da censura, a própria história nacional 

 
 

 
58 DANDAS, Fabiana Santos. Direito fundamental à memória. Curitiba. Juará.2010 
59Sarlet, Ingo Wolfgang. O direito ao “esquecimento” na sociedade da informação – Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2019. p196. 
60 DANTAS,ibid. 
61idem 
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poderia ser manipulada.62 Por esse motivo, alguns doutrinadores abominam a 

ideia de um direito ao esquecimento, como exposto no item 3.2. 

 
3.4 - Os dispositivos legais correlatos. 

 

Após analisar a doutrina, importante uma breve análise das normas 

que apresentam base para um direito ao esquecimento. 

Evidente que falta uma norma específica para delinear o alcance e os 

parâmetros para o instituto, apesar de se constatar uma inovação nesse 

sentido na recém criada Lei Geral de Proteção de Dados, como se verá. 

Como primeira analise, a visão constitucional de um direto ao 

esquecimento é imprescindível para legitimar qualquer interpretação das 

normas infraconstitucionais (interpretação conforme a constituição). 

A dignidade da pessoa humana (art.1º, inciso III da Constituição63) é o 

baluarte para fundamenta o direito ao esquecimento, além da clausula geral de 

proteção da personalidade, o direito de autodeterminação informativa, o direito 

à vida privada, honra e imagem e o direito à identidade pessoal, com previsão 

no art. 5.64
 

A possibilidade de esquecimento de determinados fatos constitui 

acontecimento natural à dignidade humana, sendo necessário, inclusive do 

ponto de vista neurológico e psíquico. 

A dignidade da pessoa humana tem assumido a condição de clausula 

geral que visa proteger a personalidade e o livre desenvolvimento desta65. O 

escopo é dar cobertura, no viés constitucional, aos direitos derivados da 

dignidade da pessoa humana. 

 
No direito penal existem dispositivos em sintonia com o direito ao 

esquecimento e as previsões constitucionais. 

 
 

 

62 BRANCO. Ibid. 

 
63 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:III - a dignidade da pessoa humana; 

 
64SARLET, Ingo Wolfgang. O direito ao esquecimento - Um velho/novo direito?. Disponível em: 
65 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p.44. 
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O direito a ressocialização e a vedação de penas perpétuas, previsto 

nos art. 202 da Lei de Execução Penal66 e art. 748 do Código de Processo 

Penal67. No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e Adolescente prevê regras 

de exclusão de dados do menor infrator além de vedar a divulgação de atos 

processuais relacionados ao menor infrator, e a proibição de divulgação pela 

mídia da identidade do adolescente. (art. 143 e parágrafo único68). 

No Direito do Consumidor o art. 4369 dá ao consumidor o direito de 

acesso as suas informações pessoas presentes em cadastros e registros de 

dados, bem como requerer alteração de inexatidões. 

Além disso, o parágrafo 1º determinado o prazo de 5 (cinco) anos para 

vigência da lista de cadastro de inadimplência. 

Outra norma legal correlata é a Lei 12.414 de 2011 (cadastro positivo), 

em seu art. 570 prevê o direito de cancelamento do cadastro solicitado, o 

acesso gratuito ao cadastro e histórico, bem como o direito de impugnar 

qualquer informação tida como errônea. 

O Código Civil em seus artigos sobre os direitos da personalidade 

guarda relação ainda que indireta com o direito o esquecimento. 

 
 
 
 
 

66 Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões 
fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à 
condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos 
expressos em lei. 
67 Art. 748. A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de 
antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando 
requisitadas por juiz criminal. 
68 Art. 143. E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam 
respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional. Parágrafo único. 
Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se 
fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do 
nome e sobrenome. 
69 Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações 
existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre 
ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. § 1° Os cadastros e dados de consumidores 
devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo 
conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. 
70 Art. 5º São direitos do cadastrado: I - obter o cancelamento ou a reabertura do cadastro, 
quando solicitado; I - acessar gratuitamente, independentemente de justificativa, as 
informações sobre ele existentes no banco de dados, inclusive seu histórico e sua nota ou 
pontuação de crédito, cabendo ao gestor manter sistemas seguros, por telefone ou por meio 
eletrônico, de consulta às informações pelo cadastrado; III - solicitar a impugnação de qualquer 
informação sobre ele erroneamente anotada em banco de dados e ter, em até 10 (dez) dias, 
sua correção ou seu cancelamento em todos os bancos de dados que compartilharam a 
informação; 
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São eles os artigos 11 e 12, prevendo normas gerais de proteção, e os 

artigos 16 a 21, como inviolabilidade da vida privada, assegurando, também, 

normas de processo71. 

Lei de Acesso a Informação, apesar de tratar de dados armazenados 

pelo poder público, traz artigos que podem embasar um direito ao 

esquecimento. 

São eles os artigos 31, 32, 34 e 38. Vale ainda registrar as exceções 

apontadas pelos incisos IV e V do art.3º, a defesa dos direitos humanos e do 

interesse público, constituindo cláusulas altamente indeterminas e genéricas.72
 

A Lei 12.965 de 2014 (Marco Civil da Internet) traz mais relação com o 

manejo de dados e o direito ao esquecimento, apesar de não prever 

expressamente este. 

O art. 3º arrola os princípios que regem a lei, dentre eles, a garantia à 

liberdade de expressão, a proteção da vida privada, e a proteção dos dados 

pessoais: 

Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes 
princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e 
manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II 
- proteção da privacidade; III - proteção dos dados pessoais, na forma 
da lei; 

 
Em relação a liberdade de expressão, além de princípio de regência, é 

protegida como um dos principais objetivos da Internet, permitir a comunicação 

e diálogo com a divulgação de notícias e fatos, como exposto no art. 4º73. 

Todavia, não é um valor absoluto. Os artigos 7º e 8º trazem um 

catálogo de direitos e garantias ao usuário da rede, como a proteção de dados, 

da privacidade e a autodeterminação informativa: 

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao 
usuário são assegurados os seguintes direitos: I - inviolabilidade da 
intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano 

 

71 Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Art. 
12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar 
perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 
72SARLET, Ingo Wolfgang. O direito ao “esquecimento” na sociedade da informação – Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2019. p.140. 
73 Art. 4º A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito de 
acesso à internet a todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na 
vida cultural e na condução dos assuntos públicos; III - da inovação e do fomento à ampla 
difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso; e IV - da adesão a padrões 
tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade 
entre aplicações e bases de dados. 
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material ou moral decorrente de sua violação; II - inviolabilidade e 
sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem 
judicial, na forma da lei; III - inviolabilidade e sigilo de suas 
comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial; IV - 
não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente 
decorrente de sua utilização; V - manutenção da qualidade contratada 
da conexão à internet; VI - informações claras e  completas 
constantes dos contratos de prestação de serviços, com 
detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e 
aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre 
práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade; 
VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive 
registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo 
mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses 
previstas em lei; 
Art. 8º A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão 
nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de 
acesso à internet. 

 
Os artigos 10, 11 e 12 regulam a proteção de dados pessoais 

armazenado por provedores, resguardando a divulgação publica desses dados 

a não ser em caso de decisão judicial74. 

 

 

74 Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de 
internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações 
privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem 
das partes direta ou indiretamente envolvidas.§ 1º O provedor responsável pela guarda 
somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma 
ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a 
identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na 
Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º . § 2º O conteúdo das comunicações 
privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma 
que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7º. § 3º O disposto         
no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, 
filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham 
competência legal para a sua requisição. § 4º As medidas e os procedimentos de segurança e 
de sigilo devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e 
atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade 
quanto a segredos empresariais. Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, 
guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de 
conexão 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. § 3º Os 
provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da 
regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação 
brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem 
como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações. § 4º Decreto 
regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste artigo. Art. 12. 
Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas 
previstas nos arts. 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de 
forma isolada ou cumulativa: I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 
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Já os artigos 18 a 21 trazem a responsabilidade civil dos provedores por 

falha no armazenamento e proteção dos dados pessoais. Observa-se que os 

provedores não serão responsáveis por danos causados por terceiros. 

 
Outro viés legislativo, acompanhando o movimento regulatório na Europa 

e se inspirando no Regulamento Europeu de proteção de dados pessoais, foi a 

Lei Geral de Proteção de Dados,promulgada em 2018 a lei que regerá o 

manejo de dados no Brasil (vigência em 2020). 

 
Interessante a manifestação de um direito ao esquecimento, bem como 

a autodeterminação informativa, assim como o direito à retificação e 

cancelamento de dados. 

Ainda, vale notar que a lei traz previsão também do direito subjetivo à 

desindexação dos mecanismos de busca, conforme seu art. 8º Regula, 

também, o manejo dos dados sensíveis e a anonimização de dados, artigos 17 

e 18. 

A Lei em altera o Marco Civil da Internet prevendo a exclusão definitiva 

de dados pessoais fornecidos aos aplicativos de internet, mediante 

requerimento e após o término da relação, conforme art. 60: 

Art. 60. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da 

Internet) , passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 7º. X - 

exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a 

determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao 

término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de 

guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei e na que 

dispõe sobre a proteção de dados pessoais. (Grifou-se). 

 
Por fim, vale frisar que a lei deu maior importância à liberdade de 

impressa frente à proteção dos dados privados. O art. 4º que a lei não se aplica 

 

 

corretivas; II - multa de até 10% (dez por cento) do faturamento do grupo econômico no Brasil 
no seu último exercício, excluídos os tributos, considerados a condição econômica do infrator e 
o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção; III - 
suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11; ou IV - 
proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11. Parágrafo 
único. Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento da multa 
de que trata o caput sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no País. 
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aos casos em que os dados pessoais são utilizados com fins jornalísticos, 

artísticos e acadêmicos: 

 
Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: I - 
realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e 
não econômicos; II - realizado para fins exclusivamente: a) jornalístico 
e artísticos; ou b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 
7º e 11 desta Lei; III - realizado para fins exclusivos de: a) segurança 
pública; b) defesa nacional; c) segurança do Estado; ou d) atividades 
de investigação e repressão de infrações penais; ou IV - provenientes 
de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, 
uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros 
ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que 
não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione 
grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei. 

 
 

De fato, a legislação Europeia, influenciou um movimento de criação 

legislativa sobre o direito ao esquecimento na internet, inspirando o legislativo 

brasileiro. Assim, percebe-se uma tímida construção legislativa sobre o direito 

ao esquecimento, definição e parâmetros75. Existem projetos de lei mais diretos 

sobre o direito ao esquecimento aguardando tramitação. 

 
4- Um viés sociológico de um direito ao esquecimento. 

 
 

Esse capítulo buscará demostrar as mudanças nos conceitos de 

tempo, memória e esquecimento no contexto da sociedade da modernidade 

líquida. Assim como demostrar a relação desse modelo de sociedade com a 

mudança nas esferas pública e privada. 

 
4.1 - O Tempo, direito e a modernidade líquida. 

A priori busca-se uma definição sintética do conceito de tempo,  

pedindo vênia caso esta seja demais simplista posto que não é o objeto deste 

trabalho mas é indispensável para o entendimento do objeto aqui apresentado. 

O transcurso do tempo é fundamental para a ponderação jurídica do 

que é atual e relevante para coletividade e o que não é mais socialmente 

relevante e pode ser esquecido. 

 
 

 
75 SARLET. Op. p.26 
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Há de se aferir também a relevância social de fatos que podem se 

transformar em fatos históricos e serem sempre pautados pela sociedade com 

fundamento ao direito a memória ou que não tem relevância social ou 

potencialidade informativa de modo que sua exposição pública apenas geraria 

abalo mental a um determinado indivíduo, fazendo-se jus ao esquecimento. 

Ao trabalhar com as noções de tempo e o direito François Ost aponta 

nesse sentido: 

‘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 público ou não, fomos lançados diante da cena e 
colocados sob projetores públicos da atualidade - muitas vezes, é 
preciso 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 20de abril de 1983,mne, Filipachi Cogrdipresse,  
o Tribunal de última instância de Paris consagrou este direito em 
termos muito claros “...qualquer pessoa wu se tenha envolvido em um 
acontecimento público 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 a 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 reiserir-se nela.’76 

 

Ou seja, o transcurso do tempo também é uma ferramenta para tratar 

as experiências traumáticas e danosas. O individuo assimila a experiência 

danosa de modo a aprender com ela ou a esquecer um fato desconcertante e 

pouco construtivo de modo que este atrapalharia o aprendizado de novas 

experiências.77
 

Em um viés psicológico, o conceito de tempo linearmente pensando é 

composto de passado presente e futuro. Todavia, só é possível analisar o 

presente, de modo que o passado não existe mais e o futuro ainda não 

aconteceu. O presente vira passado e o futuro vira presente. Apenas é possível 

medir o que existe. Assim, apenas o presente é passível de ponderação, pois 

no presente se analisa o passado, as experiências sofridas, e no presente se 

especula o que pode acontecer no futuro.78
 

 
 

76 OST, François. O tempo do direito.Edusc, 2005, p.160-161 
77 Endo, P. (2013). Pensamento como margem, lacuna e falta: memória, trauma, luto e 
esquecimento. Revista USP, (98), 41-50. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i98p41-50 
78 Agostinho, confissões. 23 ed. São Paulo: São Francisco, 2008. 
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A noção de tempo assumiu diversas feições com o avanço da 

sociedade e suas tecnologias. Outrora a ideia de tempo dependia muito da 

ideia de espaço, assim mensurava-se o tempo pela distância a ser percorrida. 

Além disso, a dependência do ciclo solar (dia e noite) e as estações do ano 

eram a grande referencia do vagar do tempo. 

Posteriormente, na modernidade o tempo assumi uma feição nova 

associada às maquinas que aumentavam consideravelmente a velocidade da 

locomoção, em seguida, na atualidade o tempo assume uma feição de 

instantaneidade com base nos avanços da informática79. 

Ainda nesse contexto primitivo, o tempo e espaço eram conceitos 

mensurados pela locomoção animal (sejam pernas humanas ou a tração 

animal) de modo que pernas mais longas ou animais mais rápidos não 

alteravam consideravelmente a noção de tempo. Nessa época o wetware80 

(mente e corpo) era o grande limitador ao alcance do espaço/tempo81. 

Essa noção de tempo sofre grande transformação com a Revolução 

industrial e o começo da modernidade. Agora, as máquinas e sua velocidade 

mecânica encurtam o espaço, os lugares ficam mais próximos, as distâncias se 

comunicam mais e trocam informações e experiências. Sobra tempo para 

produzir mais. O tempo ditado pelas fabricas controla a produção e o 

trabalhador, computa-se o tempo de entrada e de saída do operário, em 

consequência temos a mais-valia82. 

Nessa nova mensuração o fator crucial foi a criação do hardwere, as 

máquinas liberadoras de tempo. Assim, o paradigma inflexível do wetwere e 

substituído pela velocidade do hardwere83, transmutando a noção de tempo e a 

troca de informações entre os lugares, as pessoas e a sociedade. 

O desenvolvimento tecnológico e sua progressão geométrica levaram a 

criação do softwere que mais uma vez redefiniu a feição do tempo. Agora, na 

modernidade líquida, o tempo de locomoção da informação ganha 

instantaneidade. 

 
79 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede. Editora Paz e Terra. 2009. 
80 Conceito disponível em: http://www.tecnoartenews.com/proxima-natureza/o-que-significa- 

wetware/. Acesso em 10.jun.2019. 
81Bauman, Zygmunt – Modernidade Líquida. São Paulo, Zahar, 2001, pág. 140. 
82 Bauman, Zygmunt – Modernidade Líquida. São Paulo, Zahar, 2001, pág. 141. 
83Bauman, Zygmunt – Modernidade Líquida. São Paulo, Zahar, 2001, pág. 142. 

http://www.tecnoartenews.com/proxima-natureza/o-que-significa-
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A noticia sobre um indivíduo se espalha pela sociedade e pelo mundo 

em questão de segundos por meio dos sites jornalísticos, das redes sociais e 

dos aplicativos de comunicação. 

Desse modo os fatos públicos e particulares ganham notoriedade 

instantânea. Bauman de forma transparente assevera: 

“A nova instantaneidade do tempo muda radicalmente a modalidade 
do convívio humano - e mais conspicuamente o modo como os 
humanos cuidam (ou não cuidam, se for o caso) de seus afazeres 
coletivos, ou antes o modo como transformam (ou não transformam, 
se for o caso) certas questões em questões coletivas.”84 

 

Destarte, as mudanças tecnológicas transformaram a percepção do 

tempo e do espaço. A progressão da tração animal, para a mecânica e 

finalmente para a instantaneidade do softwere trouxe consequências na forma 

como a informação flui entre os indivíduos e as sociedades. 

Assim, hoje, na modernidade líquida, os fatos públicos e particulares 

ganham status global em instantes. 

 
4.2 - A Dicotomia entre Memória e Esquecimento. 

No plano coletivo, a memória é composta por fatos históricos, hábitos, 

costumes que criam a identidade da sociedade, o sentimento de pertencimento 

que ocorre aos indivíduos. 

No plano individual, a memória está associada à capacidade cognitiva 

de lembrar fatos, detalhes de experiências vividas de modo que o indivíduo 

regule suas condutas com base nessas lembranças.85
 

A memória coletiva influencia diretamente a memória individual. 

Recordar os costumes e práticas coletivas é essencial para se portar perante a 

sociedade ou mesmo, estudar os costumes de outro grupo permite que o 

indivíduo interaja com mais eficiência com este grupo. 

Mas biologicamente o indivíduo tem que esquecer determinados 

acontecimentos para ter maior desempenho nos acontecimentos que realmente 

importam e mesmo esquecer fatos traumáticos. Ou seja, existe uma feição dual 

cognitiva, a capacidade de lembrar e de esquecer. 

Diferente situação da memória coletiva dependia dos arquivos e 

estudos históricos para se manter, e o esquecimento é tido como prejudicial à 

84Bauman, Zygmunt – Modernidade Líquida. São Paulo, Zahar, 2001, pág. 160. 
85 DANTAS, ibid 
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construção histórica e mesmo perigoso para democracia (conforme apontado 

no capítulo 3). 

Lado outro, a sociedade da hiperinformação ou como alguns aduzem 

Era da informação, gerada pelas novas tecnologias de comunicação e 

armazenamento de dados criou uma sociedade da memória perpétua e 

instantaneidade na comunicação. 

Nesse sentido, ocorreu uma mudança de paradigma e lembrar passou 

a ser a regra inclusive no viés individual86. 

Indiscutível os benefícios democráticas que a era da informação 

proporciona. Existe maior transparecia dos acontecimentos políticos e sociais, 

mais canais de consumição estão abertos e praticamente qualquer pessoa 

pode informar um fato ou participar da construção de opinião. 

Todavia, cria-se uma problemática no tocante aos temas abordados, 

muitas vezes a opinião publica apenas participa de fatos rasos, com pouco ou 

nenhum interesse social. 

Como assinala Manuel Castells: 

“Assim, por enquanto, em vez de fortalecer a democracia promovendo o 
conhecimento e a participação dos cidadãos, o uso da Internet tende a 
aprofundar a crise da legitimidade política ao fornecer uma plataforma de 
lançamento mais ampla para a política do escândalo. O problema, 
naturalmente, não está na Internet, mas no tipo de política que nossas 
sociedades estão gerando” 87. 

 

Nesse sentido, devemos ficar atentos aos efeitos muitas vezes danos 

que a facilidade da internet proporciona a coletividade. Esses efeitos podem 

prejudicar a instrumentalidade democrática do acesso a informação na internet. 

 
4.3 - As mudanças nas esferas pública e privada . 

O século XXI acompanha a mudança de contornos da esfera pública e 

privada. As tecnologias da informação fizeram com que os dados individuais 

pudessem circular com facilidade e instantaneidade entre os outros indivíduos 

da sociedade. 

Nesse sentido, vemos uma publicização constante da esfera particular. 

Como efeito colateral da dessa sociedade da hiperinformação, vemos a 

 
 

86 CASTELLS, IBID 
87 CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet, os negócios e a sociedade. Zahar. 2003. Pág. 
163 
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mitigação da privacidade e da intimidade em detrimento de uma aparente 

liberdade de informação88. 

A noção de esfera pública, bem definida por Habermas como a arena 

de debates de assuntos do interesse público são discutidos, buscando formar 

opinião e objetivos para as instituições agirem; fundamental inclusive para a 

concretização da democracia. De outro lado, o mesmo autor defende a noção 

de esfera privada como o domínio da vida no qual o indivíduo guarda certo  

grau de autoridade sem a interferência do público.89. 

Lado outro, a fronteira do público para o privado, apesar de ter uma 

linha tênue como qualquer outra diferenciação, sofreu uma nítida evasão na 

sociedade da hiperinformação. Percebe-se isso com facilidade nas notícias 

jornalísticas, nas redes sociais e nos programas televisivos. 

Isso porque, a divulgação de informações sobre o particular, muitas 

vezes, sem o clássico interesse público, ganham interesse do público porque 

as pessoas querem saber como está o vencedor do Big Brother Brasil, ou o 

que o digital influencer está comprando. 

Bauman traduz bem essa ideia: 

Esse é, em si, um ganho da maior importância - mas há ainda outros. 
Nos programas de entrevistas, palavras e frases que se referem a 
experiências consideradas íntimas e, portanto, inadequadas como 
tema de conversa são pronunciadas em público - para aprovação, 
divertimento e aplauso universais. Pela mesma razão, os programas 
de entrevistas legitimam o discurso público sobre questões privadas. 
Tornam o indizível dizível, o vergonhoso, decente, e transformam o 
feio segredo em questão de orgulho. 

 

O que explica essa mercantilização da privacidade e a massificação da 

mídia e os lucros exorbitantes do entretenimento. A exposição da vida do 

particular gera lucros para os meios de comunicação e aplicativos de redes 

sociais. Tal conclusão é prática e óbvia, basta analisar a quantidade de 

propaganda que surgem nesse meio de informação90. 

Ante ao exposto, a banalização da exposição (consentida) da 

intimidade, privacidade ao público ganham o noticiário de modo que qualquer 

 
 

88 Bauman, ibid. 
89HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações 
quanto a uma categoria da sociedade burguesa. Rio de janeiro: Tempo Brasileiro, 
2003a. 
90 CARRERA, Fernanda. Instagram no Facebook: uma reflexão sobre ethos, consumo e 
construção de subjetividade em sites de redes sociais. 
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violação desses direitos fundamentais é mitigada com a justificativa de 

liberdade de expressão. 

O que se aplica mesmo sem o consentimento da pessoa noticiada que 

buscará por meios dos antigos institutos da responsabilidade civil, tentar 

demonstrar dano que supere em contra posição à liberdade de expressão. 

Mais uma vez, Bauman traduz bem esse acontecimento como um 

efeito colateral da sociedade da hiperinformação: 

"riscos terminais à privacidade e à autonomia individual, emanados 
da ampla abertura da arena pública aos interesses privados [e 
também o inverso], e sua gradual mas incessante transformação 
numa espécie de teatro de variedades dedicado à diversão ligeira".91 

 

O problema se agrava quando a informação exposta sobre a vida 

particular do indivíduo muitas vezes é vexatória e expõe o sofrimento de 

alguém que simplesmente queria seguir naturalmente o desenrolar da vida. 

Exemplo marcante desse problema, a reportagem da revista ISTO É 

intitulada de “O drama de Andreas Von Richthofen”92 na qual a vida do filho do 

casal Von Richthofen (assassinados pela irmã, Susana) tem a cronologia 

divulga, inclusive com imagens negativas suas. 

O drama da vítima é exposto ao público como uma alegoria 

carnavalesca. Imagens tristes, deprimidas de Andreas são expostas seguidas 

de um texto extremamente sensacionalista. 

Nesse quadro, o Direito ao esquecimento vem sendo conjurado para 

proteger a dignidade da pessoa humana, mais especificamente a sua 

intimidade e o desenvolvimento da personalidade, em face da constate 

exposição que a pessoa humana sofre, com a justificativa de exercício da 

liberdade de expressão. 

Logo, essa mudança na percepção entre a esfera pública e privada, 

principalmente notada com a invasão do público à fronteira da intimidade 

individual, no contexto da sociedade da hiperinformação traz sérias 

consequências na dinâmica entre o direito a privacidade e a liberdade de 

expressão. 

 
 
 

91 BAUMAN, Zygmunt. Danos colaterais: desigualdades sociais numa era global . 
Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2013, pp. 
111-113 
92Disponível em: https://istoe.com.br/o-drama-de-andreas-von-richthofen/. 
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Nesse sentido, o direito ao esquecimento mostra-se uma ferramenta 

útil no acesso à justiça àqueles que buscam preservar os efeitos colaterais da 

Modernidade Líquida. 

 
Conclusão 

Foram analisados os julgados referentes ao direito ao esquecimento, 

quais sejam: os recursos especiais de Aída Curi e Chacina da Candelária, além 

do caso parâmetro internacional de Mario Cortejas, este associado 

principalmente ao caso da Promotora de Justiça, bem como o caso 

recentíssimo do “vídeo viral” da Copa do Mundo da Rússia. 

Posteriormente, foram vistos os dispositivos legais pátrios que 

discorrem, ainda que indiretamente, sobre o instituto do direito ao 

esquecimento. Frisado, nesse sentido, a ausência de legislação mais direta, 

apesar da recente aprovação da Lei geral de Proteção de Dados, que traz um 

primórdio de direito ao esquecimento. 

Iniciando o debate doutrinário sobre o direito ao esquecimento,  foi 

visto, que a literalidade do termo guarda críticas importantes, tendo em vista 

que torna o instituto por demais amplo no seu conceito. 

Em realidade, o direito ao esquecimento, como visto, não é o mero 

apagar da memória ou reescrever a história dos indivíduos. 

O conceito de direito ao esquecimento tem raízes profundas no 

princípio da dignidade da pessoa humana e limites bem delimitados (conforme 

expos a doutrina) de alcance, mas especificamente no que concerne ao 

interesse social da informação. 

Nesse sentido, o instituto tem o escopo de impedir a coletividade 

rememorar fatos passados sem interesse público, sem qualquer função 

histórica e que expõe o indivíduo a uma situação vexatória e dolorosa. 

O contexto da modernidade líquida, embasado pelo avanço da internet 

como ferreamente dissipadora de informações é crucial para entender a 

problemática da exposição privada. 

A mudança na percepção humana de tempo, memória e esquecimento 

provaram serem efeitos da tecnologia da informação. E isso se deve a inversão 

das regras naturas de memória e esquecimento. Lembrar virou a regra nesse 

“mundo” de banco de dados e instantaneidade. 
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Nesse mesmo sentido, como efeito colateral, percebemos a mudança 

na esfera pública e na esfera privada. Isso embasa o comportamento da 

sociedade contemporânea que busca a exposição constante, seja na televisão, 

seja nas redes sociais. 

Pelo que foi exposto, não podemos utilizar um pensamento binário 

sobre esses dois direitos, eles não são antagônicos, são complementares. 

O esquecimento é necessário para o desenvolvimento individual, mas 

também coletivo. O rememorar de fatos desprovidos de importância social 

retiram do foco os assuntos de relevância para memória histórica de uma 

nação. 

Inclusive isso é visto claramente em qualquer site de notícias, os temas 

mais relevantes são os sensacionalistas, de modo que assuntos históricos 

ficam renegados a links menores. 

Isso acorre porque mesmo sendo instantânea a informação, os 

indivíduos têm um limite para receber e processar informações. De modo que, 

em um dia, o indivíduo tem pouco tempo para ler notícias socialmente 

relevantes, e quando o fazem se deparam com informações socialmente 

irrelevantes, mero lazer. 

Esse efeito limitador também tem relação com a rotina da sociedade 

atual. O indivíduo, geralmente, deve priorizar a atenção ao trabalho ou mesmo 

ao desenvolvimento técnico. 

E na sociedade da modernidade líquida a exposição da privacidade é 

consequência de uma mercantilização da esfera privada e de uma geração de 

ostentação nas redes sociais. 

Assim, o direito ao esquecimento de determinados fatos particulares, 

no sentido de proteger a dignidade da pessoa humana e impugnar as notícias 

de fatos passados socialmente irrelevantes, também é uma ferramenta para 

proteger a memória coletiva. 

Por fim, entende-se que é possível romper com o aparente 

antagonismo entre direito à memoria e direito ao esquecimento. Nesta 

perspectiva, este último seria uma ferramenta para promover o direito a 

memória coletiva. 
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Todavia, deve-se tentar buscar definir uma fronteira razoável que 

impeçam o novo grande irmão de vigiar e se locupletar das amarguras das 

vitimas de tantos Andreas que querem viver em paz. 
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Anexo 1 – Acórdãos Nacionais. 

 
 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.335.153 - RJ (2011/0057428-0) 
INDENIZATÓRIA.  PROGRAMA  "LINHA  DIRETA  JUSTIÇA".  AUSÊNCIA DE 
DANO. Ação indenizatória objetivando a compensação pecuniária e a 
reparação material em razão do uso, não autorizado, da imagem da falecida 
irmã dos Autores, em programa denominado "Linha Direita Justiça". 1 – 
Preliminar – o juiz não está obrigado a apreciar todas as questões desejadas 
pelas partes, se por uma delas, mais abrangente e adotada, as demais ficam 
prejudicadas. 2 – A Constituição Federal garante a livre expressão da atividade 
de comunicação, independente de censura ou licença, franqueando a 
obrigação de indenizar apensa quando o uso da imagem ou informações é 
utilizada para denegrir ou atingir a honra da pessoa retrata, ou ainda, quando 
essa imagem/nome foi utilizada para fins comerciais. Os fatos expostos no 
programa eram do conhecimento público e, no passado, foram amplamente 
divulgados pela imprensa. A matéria foi, é discutida e noticiada ao longo dos 
últimos cinquenta anos, inclusive, nos meios acadêmicos. A Ré 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 
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esquecimento não é o caminho salvador para tudo. Muitas vezes é necessário 
reviver o passado para que as novas gerações fiquem alertas e repensem 
alguns procedimentos de conduta do presente. Também ninguém nega que a 
Ré seja uma pessoa jurídica cujo fim é o lucro. Ela precisa sobreviver porque 
gera riquezas, produz empregos e tudo mais que é notório no mundo 
capitalista. O que se pergunta é se o uso do nome, da imagem da falecida, ou 
a reprodução midiática dos acontecimentos, trouxe, um aumento de seu lucro e 
isto me parece que não houve, ou se houve, não há dados nos autos. Recurso 
desprovido, por maioria, nos termos do voto do Desembargador Relator (fls. 
974-975) 

 
 
 
 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.334.097 - RJ (2012/0144910-7) 
Apelação. Autor que, acusado de envolvimento na Chacina da Candelária, vem 
a ser absolvido pelo Tribunal do Júri por unanimidade. Posterior veiculação do 
episódio, contra sua vontade expressa, no programa Linha Direta, que declinou 
seu nome verdadeiro e reacendeu na comunidade em que vivia o autor o 
interesse e a desconfiança de todos. Conflito de valores constitucionais. Direito 
de Informar e Direito de Ser Esquecido, derivado da dignidade da pessoa 
humana, prevista no art.1º, III, da Constituição Federal. I - O dever de informar, 
consagrado no art. 220 da Carta de 1988, faz-se no interesse do cidadão e do 
país, em particular para a formação da identidade cultural deste último. II - 
Constituindo os episódios históricos patrimônio de um povo, reconhece-se à 
imprensa o direito/dever de recontá-los indefinidamente, bem como rediscuti- 
los, em diálogo com a sociedade civil. III - Do Princípio Constitucional da 
Dignidade da Pessoa Humana, e do direito que tem todo cidadão de alcançar a 
felicidade, restringe-se a informação, contudo, no que toca àqueles que, antes 
anônimos, foram absolvidos em processos criminais e retornaram ao 
esquecimento. IV - Por isto, se o autor, antes réu, viu-se envolvido em caráter 
meramente lateral e acessório, em processo do qual foi absolvido, e se após 
este voltou ao anonimato, e ainda sendo possível contar a estória da Chacina 
da CandeIária sem a menção de seu nome, constitui abuso do direito de 
informar e violação da imagem do cidadão a edição de programa jornalístico 
contra a vontade expressamente manifestada de quem deseja prosseguir no 
esquecimento. V - Precedentes dos tribunais estrangeiros. Recurso ao qual se 
dá provimento para condenar a ré ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de 
indenização. 

 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.316.921 - RJ (2011/0307909-6). 
EMENTA CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. 
INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. 
PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. 
DESNECESSIDADE.  RESTRIÇÃO  DOS  RESULTADOS. NÃO-CABIMENTO. 
CONTEÚDO PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO. 1. A exploração comercial 
da Internet sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei nº 8.078/90. 2. O 
fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito não 
desvirtua a relação de consumo, pois o termo “mediante remuneração”, contido 
no art. 3º, § 2º, do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de modo a 
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incluir o ganho indireto do fornecedor. 3. O provedor de pesquisa é uma 
espécie do gênero provedor de conteúdo, pois não inclui, hospeda, organiza ou 
de qualquer outra forma gerencia as páginas virtuais indicadas nos resultados 
disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados os 
termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário. 4. A filtragem 
do conteúdo das pesquisas feitas por cada usuário não constitui atividade 
intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de pesquisa, de modo que não 
se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não 
exerce esse controle sobre os resultados das buscas. 5. Os provedores de 
pesquisa realizam suas buscas dentro de um universo virtual, cujo acesso é 
público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à identificação de páginas na 
web onde determinado dado ou informação, ainda que ilícito, estão sendo 
livremente veiculados. Dessa forma, ainda que seus mecanismos de busca 
facilitem o acesso e a consequente divulgação de páginas cujo conteúdo seja 
potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são públicas e compõem a 
rede mundial de computadores e, por isso, aparecem no resultado dos sites de 
pesquisa. 6. Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar 
do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou 
expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto 
específico, independentemente da indicação do URL da página onde este 
estiver inserido. 7. Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de 
conteúdo Documento: 23036667 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - 
DJe: 29/06/2012 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça ilícito ou ofensivo 
na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados os direitos 
envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança 
deve pender para a garantia da liberdade de informação assegurada pelo art. 
220, § 1º, da CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, 
importante veículo de comunicação social de massa. 8. Preenchidos os 
requisitos indispensáveis à exclusão, da web, de uma determinada página 
virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou ofensivo – notadamente a 
identificação do URL dessa página – a vítima carecerá de interesse de agir 
contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta de utilidade da jurisdição. Se 
a vítima identificou, via URL, o autor do ato ilícito, não tem motivo para 
demandar contra aquele que apenas facilita o acesso a esse ato que, até 
então, se encontra publicamente disponível na rede para divulgação. 9. 
Recurso especial provido. 




