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RESUMO 

A monografia discorre sobre o direito ao esquecimento sob a perspectiva dos direitos da 

personalidade e demais direitos fundamentais e sua relação com os princípios da 

liberdade de informação e expressão. Com o crescimento tecnológico e consequente 

facilidade no acesso à informação, principalmente com a Internet, a ofensa à imagem, 

honra, privacidade e intimidade tem sido frequente na sociedade moderna. Em tal 

contexto jurídico, o direito ao esquecimento se insere, buscando a ponderação desses 

princípios, de interesses públicos e privados para cada caso concreto, objetivando uma 

solução. O direito ao esquecimento deve se harmonizar com a tutela do direito à 

informação, desde que esta não seja distorcida da realidade fática. Em caso contrário, 

permite-se que o direito ao esquecimento prepondere, sob pena de configurar ofensa ao 

direito da personalidade. 

 

Palavras – chave 

Direito ao esquecimento. Direitos da personalidade. Dignidade da pessoa humana. 

Liberdade de informação. Liberdade de expressão. Princípios. Ponderação. Caso 

Concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The monograph discusses about the right to be let alone under the perspective of 

personality rights and other fundamental rights and their relation to the principles of 

freedom to information and speech. With the technological growth and resulting easier 

access to information, especially with the Internet, the offense to image, honor, privacy 

and intimacy has been frequent in modern society. Under such legal context, the right to 

be let alone is inserted, serching of these constitutional principles, of public and private 

interests in each concrete case, aiming for a solution. The right to be let alone must be 

harmonized with the protection of the right to information, but only as long as this one 

is not distorted by the concrete reality. If that’s not the case, the right to be let alone is 

allowed to prevail, under penalty of setting offense to the right of the personality. 

 

Keywords: 

Right to be let alone. Personality Rights. Dignity of human person. Liberty of 

information. Liberty of speech. Principles. Ponderation. Concrete Case. 
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INTRODUÇÃO 

  

O objeto desta monografia consiste em analisar o direito ao esquecimento sob a 

perspectiva dos direitos da personalidade e demais direitos fundamentais, à luz da 

dignidade da pessoa humana, tendo em vista identificar o interesse que deve 

preponderar em cada caso concreto. 

 O primeiro capítulo versa sobre os princípios jurídicos, focalizando: princípio 

constitucional e princípio geral de direito; princípio da dignidade da pessoa humana; 

princípio da liberdade de informação e expressão; princípio da liberdade de imprensa e 

os direitos da personalidade: intimidade, privacidade, honra e imagem. 

 O segundo capítulo trata do direito ao esquecimento, tema central da pesquisa 

monográfica, no contexto dos direitos da personalidade, com ênfase na harmonização 

ou ponderação de valores e respectivos princípios. Tornou-se necessária a ponderação 

em face de aparente colisão de interesse individual e coletivo, isto é, entre os direitos 

fundamentais relativos à intimidade, privacidade, honra e imagem, consubstanciados 

nos direitos da personalidade e o direito à informação e expressão.   

 O terceiro capítulo consiste na análise de decisões jurisprudenciais, que 

enfrentaram o tema em diversas situações. 

 Esta monografia, visando ao trabalho de conclusão de curso, justifica-se pela 

necessidade de conhecimento e compreensão do instituto do direito ao esquecimento no 

ordenamento jurídico brasileiro. Pretende-se assim obter subsídios para melhor 

interpretação e aplicação das normas jurídicas de regência do direito ao esquecimento. 

 Na pesquisa monográfica foram adotados os métodos indutivo e dedutivo, 

visando a um modo de pensar ordenado, coerente e lógico. A pesquisa tem cunho 

teórico, por ter sido trabalhado material bibliográfico suficiente para compreensão do 

assunto e demonstração da prática em casos concretos objeto de decisões dos tribunais. 

 Os dados foram coletados em livros, artigos publicados em sites, decisões dos 

tribunais, além dos textos legais. Assim, a pesquisa envolveu a análise jurídica do 

direito ao esquecimento, à luz da legislação, doutrina e jurisprudência. 
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 A pesquisa, por ser descritiva, buscou descrever os aspectos jurídicos, 

promovendo-se interpretação necessária ao conhecimento e compreensão do direito ao 

esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro. 
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CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS JURÍDICOS 

 

 As relações sociais se modificaram com o passar dos anos, culminando em uma 

intensa revolução ética que se manifestou no sistema normativo brasileiro. Essa 

revolução diz respeito aos novos métodos criados pelos legisladores para solucionar 

conflitos intersubjetivos ou coletivos, os quais se revelam, principalmente, no fato de 

não ser mais suficiente o cumprimento formal das normas jurídicas, e sim a avaliação 

casuística a fim de delimitar qual norma jurídica é a mais adequada ao caso concreto, 

objetivando garantir, acima de tudo, a justiça. Sobre o assunto, Theotônio Negrão 

(2002, p. 224), faz uma perfeita síntese:  

 

A melhor interpretação da lei é a que se preocupa com a solução justa, não 

podendo o seu aplicador esquecer que o rigorismo na exegese dos textos 

legais pode levar a injustiças (RSTJ 4/1554). 

A interpretação das leis não deve ser formal, mas sim, antes de tudo, real, 

humana, socialmente útil. (...). Se o juiz não pode tomar liberdades 

inadmissíveis com a lei, julgando “contra legem”, pode e deve, por outro 

lado, optar pela interpretação que mais atenda às aspirações da Justiça e do 

bem comum (Min. Sálvio de Figueiredo, em RSTJ 26/378). 

A proibição de que o Juiz decida por equidade, salvo quando autorizado por 

lei, significa que não haverá de substituir a aplicação do direito objetivo por 

seus critérios pessoais de justiça. Não há de ser entendida, entretanto, como 

vedando se busque alcançar a justiça no caso concreto, com atenção ao 

disposto no art. 5º da Lei de Introdução (RSTJ 83/168). 

 

 Essa nova forma de interpretação jurídico-normativa se materializa 

principalmente com o advento do Código Civil de 2002, o qual traz em seu corpo 

diversos princípios, conceitos indeterminados, bem como cláusulas gerais, que 

consolidam o ideal de equidade, concreção e sociabilidade. Esses valores reafirmam 

uma interpretação e aplicação mais flexível das normas, sem se apegar as suas regras 

formais e abstratas, privilegiando, por sua vez, conceitos integradores da compreensão 

ética, tais como: boa-fé, equidade, probidade e finalidade social do direito. 

 Neste diapasão, o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(BRASIL, 2017) completa o tema, ao prever que “na aplicação da lei, o juiz atenderá 

aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. 
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 Segundo Lincoln Antonio de Castro (CASTRO, 2008, p. 47), os princípios 

jurídicos possuem três funções básicas:  

 

“Os princípios jurídicos têm três funções: princípios constituem a base 

das normas legais, não sendo assim meras normas subsidiárias como 

pretende o art. 126 do Código de Processo Civil; princípios oferecem 

meios para interpretação das normas legais; princípios oferecem meios 

para correção de defeitos das normas legais (apud MEDINA, 2002, p. 

26)”. 

 

 Hodiernamente, princípios e normas legais são espécies de norma jurídica. 

Regras legais são gerais e abstratas, contudo, menos abrangentes que os princípios 

jurídicos.  

  Robert Alexy (apud MEDINA, 2002, p. 31) define que os princípios jurídicos 

são mandamentos de otimização, pois determinam que algo seja cumprido da melhor 

maneira possível. É a busca do ótimo, tendo em conta os valores predominantes em 

determinado contexto social. 

1.1. Princípio constitucional e princípio geral de direito 

 

Ao se deparar com uma lide, o juiz não pode se eximir de sentenciar alegando 

lacuna ou obscuridade da lei. Nesse caso, é cabível a aplicação de princípios 

constitucionais e normais legais. 

Essa previsão está contida no texto do artigo 4º da LINDB, que aduz: “quando 

a lei foi omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito”. 

Com relação aos princípios gerais do direito, Caio Mário da Silva Pereira 

afirma ser fonte subsidiária do direito “com a qual o aplicador investiga o pensamento 

mais alto da cultura jurídica, juntamente com a fixação da orientação geral do 

ordenamento jurídico, e os traz ao caso concreto” (PEREIRA, 2006, p.74). 

Todavia, o eminente autor faz uma observação acerca da importância dos 

princípios constitucionais no ordenamento jurídico brasileiro, a ponto de substituírem os 

princípios gerais, visto que toda norma sempre deve ser interpretada à luz dos princípios 

abarcados pela Magna Carta de 1988, quais sejam, os direitos fundamentais, que serão 
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de grande importância para o desenvolvimento deste trabalho, sendo analisados a 

seguir. 

Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira preconiza: 

Hoje, contudo, como já mencionado, cumpre reconhecer que a posição 

antes ocupada pelos princípios gerais de direito, passou a ser 

preenchida pelas normas constitucionais, notadamente, pelos direitos 

fundamentais. Neste caso, em virtude não só mas também da 

hierarquia constitucional, o uso interpretativo e aplicação jurisdicional 

a serem feitos, não podem ser entendidos como fonte subsidiária, 

como dito em relação aos princípios gerais, mas, reversamente, toda e 

qualquer interpretação, mesmo nas relações de ordem civil, deve ser 

feita sob sua ótica, isto é, à luz dos princípios constitucionais. É a 

visão de um direito “constitucionalizado”, portador da tábua 

axiológica estabelecida pelo legislador constitucional e válida para 

todos os ramos do direito, inclusive para o direito civil. (PEREIRA, 

2006, p. 75). 

 

1.2. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

 O princípio da dignidade da pessoa humana é um direito fundamental, o 

princípio basilar do nosso ordenamento jurídico e encontra-se previsto no art. 1º, inciso 

III, da Constituição Federal de 1988, in verbis: 

 

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; 

 

 Consoante ensinamento de Luís Roberto Barroso: “A dignidade é o marco 

jurídico que se constitui no núcleo fundamental do sistema brasileiro dos direitos 

fundamentais; significa que o ser humano é um valor em si mesmo, e não um meio de 

alcançar outros fins” (BARROSO, 2003, p. 40). 

 Nessa perspectiva, é possível inferir que o princípio da dignidade da pessoa 

humana é a exteriorização de um conjunto de valores éticos, ligados a um núcleo de 

direitos fundamentais, que garantem a tutela da liberdade, da igualdade e da vida digna, 

entre outros direitos.  
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 Ingo Wolfgang Sarlet entende que a ordem constitucional consagra a ideia da 

dignidade da pessoa humana, reconhecendo que o homem, em virtude tão somente de 

sua condição humana, é “titular de direitos que devem ser reconhecidos e respeitados 

por seus semelhantes e pelo Estado”. Uma fundamentação metafísica da dignidade da 

pessoa humana, na sua manifestação jurídica, “significa uma última garantia da pessoa 

humana em relação a uma total disponibilidade por parte do poder estatal e social”. 

(SARLET, 2010, p. 45 e 46). 

 Luís Roberto Barroso leciona que: “[...] a dignidade da pessoa humana está no 

núcleo essencial dos direitos fundamentais, e dela se extrai a tutela do mínimo 

existencial e da personalidade humana, tanto na sua dimensão física como moral”. 

(BARROSO, 2010, p. 254) 

 Outrossim, é salutar afirmar que o princípio em comento tem relação direta com 

o princípio da segurança jurídica, vez que deve ser adotado na solução de conflitos para 

compatibilizar a segurança e a justiça. Especificamente sobre o tema, ainda utilizando 

os ensinamentos de Luís Roberto Barroso, temos que: 

 

O interesse público primário, consubstanciado em valores 

fundamentais como justiça e segurança, há de desfrutar de supremacia 

em um sistema constitucional e democrático. Deverá ele pautar todas 

as relações jurídicas e sociais- dos particulares entre si, deles com as 

pessoas de direito público e destas entre si. O interesse público 

primário desfruta de supremacia porque não é passível de ponderação; 

ele é o parâmetro da ponderação. Em suma: o interesse público 

primário consiste na melhor realização possível, à vista da situação 

concreta a ser apreciada, da vontade constitucional, dos valores 

fundamentais que ao intérprete cabe preservar ou promover (apud 

MEDINA, 2011, p. 94). 

 

 Por todo o exposto, conclui-se que o princípio da dignidade da pessoa humana 

envolve os mais importantes direitos e valores possíveis de serem dispensados ao ser 

humano, englobando, entre outros, a sua integridade física, psíquica e intelectual, além 

de lhe conferir autonomia para exercer livremente a sua personalidade. 

 

1.3.Direitos da Personalidade 
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Primeiramente, é importante salientar que a dignidade humana é o centro da 

personalidade. Como bem afirma Orlando Gomes (1995, p.153), nos direitos da 

personalidade estão compreendidos “os direitos essenciais à pessoa humana, a fim de 

resguardar a sua própria dignidade”. 

Neste diapasão, o direito da personalidade é o conjunto de atributos inerentes à 

própria condição humana, que todo o indivíduo é titular, como a vida, imagem, 

privacidade, honra, liberdade, entre outros bens. É direito amparado 

constitucionalmente pelo princípio da dignidade da pessoa humana. E sua violação 

produz um prejuízo que tem repercussão jurídica, acarretando responsabilidade do 

infrator. (FERRETO, 2001)  

Os direitos em análise estão previstos na Constituição Federal de 1988, em seu 

art. 5º, inciso X, que tutela a inviolabilidade do direito à intimidade, privacidade, honra 

e imagem. A saber. 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação; 

 

 

1.3.1.Direito à intimidade 

 O direito à intimidade é quase sempre confundido com direito à privacidade. 

Todavia, nos termos da Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, é possível 

perceber que são distintos, vez que foram mencionados separadamente.  

 Segundo Leo Van Holthe, “a intimidade relaciona-se com os aspectos interiores 

da pessoa (suas convicções filosóficas e políticas, suas crenças religiosas, sua opção 

sexual, etc.) e com as suas relações subjetivas mais íntimas (familiares, amorosas e de 

amizade)”. (HOLTHE, 2010, p. 367) 

Nesse sentido, o direito à intimidade visa proteger a essência do próprio 

indivíduo, de modo a preservá-la para que não a torne pública. 
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Em comparação com o direito à privacidade, vemos que a intimidade é mais 

abrangente. Segundo Sidney Cesar Silva Guerra: 

 

A intimidade caracteriza-se por aquele espaço, considerado pela 

pessoa como impenetrável, intransponível, indevassável e que, 

portanto, diz respeito única e exclusivamente à pessoa, como por 

exemplo, recordações pessoais, memórias, diários etc. Este espaço 

seria de tamanha importância que a pessoa não desejaria partilhar com 

ninguém. São os segredos, as particularidades, as expectativas, enfim, 

seria o que vamos chamar de o “canto sagrado” que cada pessoa 

possui. (GUERRA, 2004, p.47). 

 

Por esse ângulo, é possível afirmar que pelo fato da intimidade corresponder a 

informações íntimas e pessoais de um indivíduo, não sendo conhecidas nem mesmo por 

sua família, ela situa-se no interior de um círculo maior onde também está localizado o 

direito à vida privada. Contudo, tanto uma como a outra devem ser preservadas, pois 

têm como fundamento a dignidade da pessoa humana, da qual emana toda proteção ao 

indivíduo. 

1.3.2.Direito à privacidade 

 É, também, inviolável a vida privada, segundo aduz o artigo 5º, X, da 

Constituição Federal. 

 Conforme assevera Cristiano Chaves de Farias (2013, p.258): 

 

[...] a vida privada é o refúgio impenetrável pela coletividade, 

merecendo proteção. Ou seja, é o direito de viver a sua própria vida 

em isolamento, não sendo submetido à publicidade que não provocou, 

nem desejou. Consiste no direito de obstar que a atividade de terceiro 

venha a conhecer, descobrir ou divulgar as particularidades de uma 

pessoa. 

 

 Em linhas gerais, a vida privada corresponde à vida pessoal do ser humano, indo 

além de seus aspectos íntimos, internos, incluindo aspectos amorosos, sexuais, 

religiosos, familiares, sentimentais, até aspectos externos, muito mais amplos, que 

podem ser compartilhados com familiares, amigos, no ambiente de trabalho, entre 

outros. É um viver entre outras pessoas, mas que ainda exige uma certa reserva, 

rejeitando a interferência pública: 
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Já a privacidade ou vida privada consiste naquelas particularidades 

que dizem respeito, por exemplo, à família da pessoa, tais como 

relações de família, lembranças de família, problemas envolvendo 

parentes próximos, saúde física e mental e etc. Seria então aquela 

esfera íntima de cada um que vedasse a intromissão alheia. 

(GUERRA, 2004, p. 47). 

 

 Em suma, o direito à privacidade, por ser uma dimensão mais ampla, teria por 

objeto os comportamentos e acontecimentos atinentes aos relacionamentos pessoais em 

geral, às relações sociais e profissionais que o indivíduo não deseje tornar de 

conhecimento público. Diferencia-se do direito à intimidade, porque este, tutela os 

aspectos mais íntimos, que dizem respeito apenas à própria pessoa na relação consigo 

mesma, preservando os aspectos íntimos do indivíduo do conhecimento alheio.  

1.3.3.Direito à honra 

 Consoante leciona José Afonso da Silva, “a honra é o conjunto de qualidades 

que caracterizam a dignidade da pessoa, o respeito dos concidadãos, o bom nome, a 

reputação. É direito fundamental do indivíduo resguardar essas qualidades”. (SILVA, 

2005, p.209).  

 A honra, por ser um dos sentimentos mais apreciados da personalidade, revela 

duas características essenciais. A primeira característica consiste que o seu fundamento 

radica no princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, a honra é atributo inerente 

a qualquer pessoa independentemente de considerações de raça, religião ou classe 

social. A segunda característica versa acerca do conteúdo da honra que se refere a uma 

honra objetiva (dignidade da pessoa humana refletida na consideração dos outros), 

assim como a uma honra subjetiva (dignidade da pessoa humana refletida no sentimento 

da própria pessoa). (FARIAS, 1996, p. 109). 

 Tanto a honra subjetiva como a objetiva admitem violação, havendo a lesão 

quando ocorrer, em virtude de fatos errôneos, a modificação do conceito que o 

indivíduo possui perante os demais, comportando, em ambas as hipóteses, reparação por 

dano moral. 

 O direito à honra, além de estar resguardado pelo artigo 5, X, da Magna Carta de 

1988, outrora citado, é também salvaguardado no art. 11º do Pacto de San José da Costa 
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Rica (Convenção Interamericana de Direitos Humanos), o qual aduz: “Toda pessoa tem 

direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade”. 

 Ante o exposto, é possível constatar que o direito à privacidade, intimidade e à 

honra são inerentes a todo ser humano e precisam ser preservados. Ocorre que, em uma 

sociedade de informação, completamente globalizada como a atual, torna-se cada vez 

mais difícil manter esses direitos protegidos, em virtude da rápida e desenfreada 

divulgação de informações, que podem causar situações de mal-estar e constrangimento 

para o envolvido. Nesse contexto, o direito ao esquecimento surge justamente para 

contribuir com a tutela desses direitos, proporcionando maior segurança à privacidade 

do ser humano. 

1.3.4.Direito à imagem  

 O direito à imagem encontra-se expressamente tutelado no art. 20 do Código 

Civil brasileiro, o qual prevê: 

 

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da 

justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a 

transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização 

da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e 

sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a 

boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. 

 

 Aliado ao supracitado artigo, encontra-se o art. 5º, incisos X e XXVIII, alínea a, 

da Constituição Federal, que vem afirmar a sua inviolabilidade, assegurando o direito à 

indenização por dano moral ou material em caso de violação: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação;  

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 

reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 

desportivas; 
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 O direito à imagem resguarda aspectos físicos de uma pessoa, garantindo o 

impedimento de sua divulgação desautorizada. É, por isso, um desdobramento do 

direito da personalidade, eis que pode ser reconhecido como atributo da pessoa física, já 

que a individualiza frente à coletividade. De acordo com Sergio Cavalieri Filho: 

 

[...] a imagem é um bem personalíssimo, emanação de uma pessoa, 

através da qual projeta-se, identifica-se e individualiza-se no meio 

social. É o sinal sensível da sua personalidade, destacável do corpo e 

suscetível de representação através de múltiplos processos, tais como 

pinturas, esculturas, desenhos, cartazes, fotografias, filmes. 

(CAVALIERI FILHO, 2014, p.138). 

 

 A violação ao direito de imagem vem tomando grandes proporções com a 

diversidade dos meios de comunicação e com o advento e domínio da Internet. A 

facilidade de se divulgar e compartilhar uma imagem é tão grande que culminou em 

uma grande procura desta tutela jurisdicional. Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald 

explicam:  

 

No mundo pós-moderno, marcado pelo avanço tecnológico, pelo uso 

da Internet e pela facilitação na captação de imagens, representada por 

equipamentos eletrônicos e digitais, a preocupação com a tutela da 

imagem é evidente, salta aos olhos. A massificação no uso da imagem 

permite uma fácil e veloz exploração da imagem das pessoas. 

(FARIAS; ROSENVALD, 2011, p. 212) 

 

Dentre os direitos de personalidade, a imagem destaca-se dos demais pelo 

aspecto da disponibilidade. Ou seja, para que esse direito possa ser utilizado por 

terceiro, faz-se necessário o consentimento expresso ou tácito do seu titular. Nesse 

sentido, Sidney Cesar Silva Guerra afirma:  

 

Cabe ressaltar, também, que, mesmo que haja um contrato entre o 

titular da imagem com uma pessoa qualquer, esta só poderá utilizar a 

imagem daquela, dentro dos limites estabelecidos dentro do acordo de 

vontades, pois, se forem ultrapassados estes limites, isto ensejará, da 

mesma forma que o caso precedente, a reparação de dano. (GUERRA, 

2004, p. 65). 
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 Um aspecto bastante polêmico e complexo do direito à imagem se dá quando 

este é suscitado por pessoa pública. Nesse caso, há o entendimento de que pessoas 

públicas não têm o direito de reclamar a exposição de imagem do mesmo modo que um 

particular. A saber. 

 

A questão é mais complexa quando se trata de fotografia ou imagens 

de pessoas famosas ou ocupantes de cargos públicos. Prevalece o 

entendimento de que as pessoas, profissionalmente ligadas ao público, 

a exemplo dos artistas e políticos, não podem reclamar um direito de 

imagem com a mesma extensão daquele conferido aos particulares 

não comprometidos com a publicidade. Até pela necessidade que têm 

de exposição, há uma presunção de consentimento do uso da imagem 

dessas pessoas, desde que preservada a vida privada delas. 

(CAVALIERI FILHO, 2014, p.139).  

 

1.4. Princípio da Liberdade de Informação e Expressão 

 

 A doutrina brasileira distingue o conceito de liberdade de informação e de 

expressão, sendo a primeira um direito individual de comunicar livremente fatos e ao 

direito difuso de ser eles informados; já a segunda diz respeito a tutelar o direito de 

externar ideias, opiniões, juízos de valor, ou seja, qualquer manifestação do pensamento 

humano. 

 Luís Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho, em sua obra “Direito de 

informação e liberdade de Expressão”, defende que: 

 

(...) é importante sistematizar, de um lado, o direito de informação, e, 

de outro, a liberdade de expressão. No primeiro está apenas a 

divulgação dos fatos, dados, qualidades, objetivamente apuradas. No 

segundo está a livre expressão do pensamento por qualquer meio, seja 

a criação artística ou literária, que inclui o cinema, o teatro, a novela, a 

ficção literária, as artes plásticas, a música, até mesmo a opinião 

publicada em jornal ou qualquer outro veículo. (CARVALHO, 1999, 

p.25) 

 

 Contudo, pende destacar que a liberdade de informação se insere na liberdade de 

expressão em sentido amplo, vez que ambas manifestam um caráter individual, e nesse 

sentido, funcionam como meios para o desenvolvimento da personalidade. 
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 A Constituição Federal de 1988 traz em seu bojo diversas normas que protegem 

essas liberdades, in verbis: 

 

Art. 220, caput: A manifestação do pensamento, a criação, a expressão 

e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 

qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

 

 O artigo 5º corrobora o artigo citado, ao garantir o direito à informação: 

 

Art. 5º, XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional; 

Art. 5º, XXXIII – todos têm direito de receber dos órgãos públicos 

informações de interesse particular, coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de reponsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado. 

 

 Já o artigo 5º, IV e IX assegura o direito à liberdade de expressão, in verbis: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e 

de comunicação, independentemente de censura ou licença; 

 

 Com relação à liberdade de informação, Sérgio Cavalieri Filho (CAVALIERI, 

2014, p. 144) ainda ressalta duas vertentes: o direito de informar e o direito de ser 

informado. O primeiro está relacionado aos órgãos de imprensa, consubstanciado no § 

1º do art. 220 da CRFB: “Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir 

embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 

comunicação social, observado o disposto no Art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV”. Já o direito 

a ser informado ou à informação é o direito de todo indivíduo. O compromisso com a 

verdade deve estar presente no fato noticiado para que o indivíduo possa formular suas 

próprias convicções a respeito do mesmo fato, sem qualquer interferência. 
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 Importante destacar que o direito à liberdade de informação não é pleno e 

absoluto, vez que está limitado à transmissão dos fatos ocorridos, sem que haja 

deturpação da verdade.  

 A respeito da liberdade de expressão, Sérgio Cavalieri Filho complementa que 

[...] “é o direito de expor livremente uma opinião, um pensamento, uma ideia, seja ela 

política, religiosa, artística, filosófica ou científica. A liberdade de expressão nada tem a 

ver com fatos, com acontecimentos ou com dados ocorridos. (CAVALIERI, 2014, p. 

144)”. 

 Nesse sentido, verifica-se que o seu exercício abrange diversas formas de 

exteriorização de pensamento, independente de censura ou licença, e diferencia-se da 

liberdade de informação por não ter compromisso com a transmissão verídica de um 

fato ou dado ocorrido.  

1.5.Princípio da Liberdade de Imprensa 

 Esse princípio está intimamente atrelado às liberdades de informação e 

expressão, e consiste na liberdade reconhecida aos meios de comunicação em geral, de 

informarem fatos e ideias. 

 A liberdade de informação jornalística, como também é denominada a liberdade 

de imprensa, engloba em seu campo de ação tanto a liberdade de informação como a de 

expressão, ou seja, concentra tanto a liberdade de informar, como também, através dela, 

a liberdade de ser informado. 

 Edilsom Pereira de Farias (2000, p.166-167) faz uma importante observação ao 

apontar que as liberdades de informação e expressão manifestam um caráter individual, 

e nesse sentido, funcionam como meios para o desenvolvimento da personalidade, bem 

como atendem ao inegável interesse público da livre circulação de ideias, corolário e 

base de funcionamento do regime democrático, tendo, portanto, também um viés 

coletivo, sobretudo quando se esteja diante de um meio de comunicação social ou de 

massa.  

 A imprensa, hodiernamente, por ser considerada um poderoso instrumento de 

formação da opinião, principalmente por abranger diferentes meios de comunicação ou 

informação, próprios de uma sociedade globalizada, tais como jornais, revistas, 

televisão, rádio e Internet, deve desempenhar uma função social, consistente em 
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demonstrar às autoridades constituídas o pensamento e a vontade popular, assim como 

em assegurar a expansão da liberdade humana (SILVA, 2005, p. 247). 

 Por ser considerada esse instrumento poderoso de formação de opinião e 

impactar fortemente a vida em sociedade, a imprensa, na obra de Ariel Dotti (1980, p. 

129), é considerada um quarto poder, ao lado do Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Segundo Dotti, a denominação da imprensa como o “quarto poder do Estado” foi 

utilizada primeiramente por Balzac, para traduzir de maneira fiel a importância dos 

veículos de informação para a sociedade moderna. 

 A Magna Carta de 1988, em seu artigo 220, traz a proteção a liberdade de 

informação jornalística e não se limita a simples liberdade de imprensa, mas também a 

liberdade de qualquer veículo de comunicação. Ao mesmo tempo, em uma leitura 

extensiva, o artigo autoriza a crítica jornalística, a qual é considerada intrínseca ao 

direito de informação. 

 

Art. 220 - A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 

qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço 

à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 

comunicação social, observado o disposto no Art. 5º, IV, V, X, XIII e 

XIV. 

§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, 

ideológica e artística; 

 

 A crítica jornalística pode ser entendida como um juízo de valor, positivo ou 

negativo, a respeito dos fatos noticiados. É uma opinião subjetiva que reflete o 

pensamento do autor sobre o objeto da matéria jornalística. E justamente por ser uma 

manifestação do pensamento, muitas vezes, colide com os direitos da personalidade de 

outrem. 

 Sobre o tema, José Afonso da Silva ensina que o jornalista possui 

responsabilidade na hora de transmitir as notícias, devendo ser imparcial, sob pena de 

não transmitir a realidade dos fatos, e sim, informações alteradas.  

 

A liberdade de informação não é simplesmente a liberdade do dono da 

empresa jornalística ou do jornalista. A liberdade destes é reflexa no sentido 
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de que ela só existe e se justifica na medida do direito dos indivíduos a uma 

informação correta e imparcial. A liberdade dominante é a de ser informado, 

a de ter acesso à fontes de informação, a de obtê-la. O dono da empresa e o 

jornalista têm um direito fundamental de exercer sua atividade, sua missão, 

mas especialmente têm um dever. Reconhece-se-lhes o direito de informar à 

coletividade de tais acontecimentos e ideias, objetivamente, sem alterar-lhes 

a verdade ou esvaziar-lhes o sentido original, do contrário, se terá não 

informação, mas deformação” (SILVA, 2005, p. 247). 

 

 Na sociedade contemporânea globalizada, diante de diversos meios de 

comunicação, principalmente a Internet, tornou-se muito fácil a disseminação 

desenfreada de informações. À vista disso, é necessário que haja um cuidado para que 

essas informações não conflitam com as garantias e direitos fundamentais.  

 Sobre o tema, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald lecionam:  

 

[...] na perspectiva dos direitos fundamentais consagrados pela Carta de 5 de 

Outubro, há uma induvidosa força normativa que impede atentados contra a 

dignidade da pessoa humana e os interesses sociais coletivos. Por isso, 

embora a liberdade de imprensa também apresente proteção especial e 

diferenciada, alçada ao status de direito fundamental constitucional, não 

poderá o seu exercício ultrapassar o limite bem definido das demais 

garantias constitucionais. (FARIAS; ROSENVALD, 2011, p. 159). 

 

 Sendo assim, não obstante a liberdade de imprensa deva ser resguardada, ela não 

pode se sobrepor ou ferir a dignidade da pessoa humana e os interesses sociais 

coletivos. 
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CAPÍTULO II – DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 O direito ao esquecimento é um instituto relativamente novo no ordenamento 

jurídico brasileiro e está intimamente ligado à preservação da vida privada de um 

indivíduo.  Consubstancia-se, basicamente, na faculdade que uma pessoa possui de não 

permitir que um acontecimento ocorrido no passado, ainda que verídico, seja exposto de 

forma ilimitada, irrestrita e geral, causando-lhe algum tipo de sofrimento.  

 Esse instituto ganhou bastante relevância no cenário jurídico com a aprovação, 

em 2013, pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), do Enunciado n° 531, na VI Jornada 

de Direito Civil, o qual reconheceu a possibilidade de proteção do direito ao 

esquecimento ao versar que: “A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da 

informação inclui o direito ao esquecimento.” 

 Ocorre que essa faculdade de proibir ou afastar que determinados fatos do 

passado sejam divulgados ad aeternum, encontra obstáculo no direito à liberdade de 

informação e acesso pela sociedade à informação, possuindo ambos, na mesma medida, 

previsão constitucional. 

 Nos dias atuais, esse conflito se mostra reiteradamente presente, visto que as 

informações se propagam com bastante rapidez, sem um controle específico, inclusive, 

sendo muito fácil seu acesso, bastando muitas vezes o acesso à Internet em um simples 

“clique”.  

 Todavia, segundo Nelson Rosenvald, em página que mantém na rede social 

“Facebook”, o direito ao esquecimento não atribui a ninguém o direito potestativo de 

apagar fatos ou de reescrever a história (ainda que seja a própria história). O que ele 

contempla é a possibilidade de se discutir os limites da utilização concedida aos fatos 

pretéritos, notadamente, o modo e a finalidade com que são lembrados. É uma garantia 

contra o que a doutrina tem chamado de “superinformacionismo”. 

2.1. Direito da personalidade 

 Os direitos da personalidade constituem-se verdadeiros direitos subjetivos, 

atributos inerentes e indispensáveis ao desenvolvimento da própria condição humana, 

ou seja, podem ser entendidos como aqueles direitos que têm por objeto os atributos 

físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções sociais. (FARIAS, 2013, 

p. 177). 
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 Esses direitos possuem características que os diferenciam, como a 

absolutatividade, indisponibilidade, intransmissibilidade, irrenunciabilidade, 

imprescritibilidade e inexpropriabilidade. 

 São considerados absolutos, pois são oponíveis erga omnes, ou seja, são 

estendidos a todos os indivíduos de uma sociedade, devendo também ser respeitados por 

todos. 

 São indisponíveis, vez que o seu titular não pode dispor deles permanente e 

absolutamente, sob pena de renunciar a seus atributos físicos, psíquicos e morais.  Essa 

característica leva a outras duas, que são a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade. 

São intransmissíveis, vez que não podem ser transmitidos a terceiros, seja de 

forma onerosa ou gratuita. São irrenunciáveis, vez que não podem ser abdicados por seu 

titular.  

Cristiano Chaves de Farias, a respeito da indisponibilidade dos direitos da 

personalidade, ressalva que a aplicação dessa característica deve se dar de forma 

relativa, assim aduzindo: 

 

Dessa maneira, muito embora os direitos da personalidade sejam 

indisponíveis ao seu titular, admite-se, eventualmente, a cessão do seu 

exercício, em determinadas situações e dentro de certos limites. 

Significa, pois, a possibilidade do titular de um direito da 

personalidade dele dispor, desde que em caráter relativo, não 

sacrificando a própria dignidade. (FARIAS, 2013, p.181) 

 

O autor cita como exemplo desse caráter relativo da indisponibilidade dos 

direitos da personalidade, a possibilidade de cessão de uso do direito à imagem para 

uma publicação, que pode ser feita de forma onerosa ou gratuita, durante determinado 

período, ou a cessão de direitos autorais. (FARIAS, 2013, p. 182).  

Ocorre que essa relativização da indisponibilidade de tais direitos deverá ter a 

autorização de seu titular, ser cedida por ele, não podendo ser tolerada exposição a 

situações humilhantes ou degradantes, de forma a ser sempre respeitada sua dignidade.  

Os direitos da personalidade também são imprescritíveis, visto que podem ser 

exercidos a qualquer tempo. Imperioso acentuar que a imprescritibilidade do direito da 

personalidade se refere aos efeitos do tempo para aquisição ou extinção desses direitos, 
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não podendo confundir com a prescrição da pretensão indenizatória decorrente de 

eventual dano a um direito da personalidade. No caso de violação a algum destes 

direitos, nasce para seu titular a pretensão de obter indenização pelos danos sofridos, 

que prescreverá, genericamente, no prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, 

V, do Código Civil. (STOLZE, 2012, p. 204). 

Por fim, os direitos da personalidade são inexpropriáveis, ou seja, nem o Estado 

nem o particular podem se apropriar do direito alheio. 

Carlos Alberto Bittar (2001, p. 3) esclarece que “alguns desses direitos, quando 

enfocados sob o aspecto do relacionamento com o Estado e reconhecidos pelo 

ordenamento jurídico positivo, recebem o nome de ‘liberdades públicas.” 

Sobre o objeto do direito da personalidade, Carlos Alberto Bittar ensina: 

 

O objeto desses direitos encontra-se nos bens constituídos, conforme 

Tobenãs, por determinados atributos ou qualidades físicas ou morais 

do homem, individualizados pelo ordenamento jurídico e que 

apresentam caráter dogmático. 

São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação 

física, mental e moral. Daí, são dotados de certas peculiaridades, que 

lhes conferem posição singular no cenário dos direitos privados, de 

que avultam, desde logo, as seguintes: a intransmissibilidade e a 

irrenunciabilidade, que se antepõem, inclusive como limites à própria 

ação do titular (que não pode eliminá-los por ato de vontade, mas, de 

outro lado, deles, sob certos aspectos, pode dispor, como, por 

exemplo, a licença para uso de imagem, dentre outras hipóteses). 

Contudo, esse consentimento não desnatura o direito, representando, 

ao revés, exercício de faculdade inerente ao titular (e que lhe é 

privativa, não comportando, de uma parte, uso por terceiro sem 

expressa autorização do titular e quando juridicamente possível, e, de 

outra, execução forçada, em qualquer situação, eis que incompatível 

com sua essencialidade).  

 

 Ainda segundo o autor, são considerados direitos da personalidade: a) os 

próprios da pessoa em si, existentes por sua natureza humana; b) e os referentes às suas 

projeções para o mundo exterior, em seu relacionamento social. (BITTAR, 2001, p.10) 

 Tendo em conta a circulação jurídica do direito da personalidade, admite-se a 

sua disponibilidade em certos casos, como ocorre no aspecto patrimonial ou econômico 

do direito autoral ou do direito de imagem: 
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Mas, frente a necessidades decorrentes de sua própria condição, da 

posição do titular, do interesse negocial e da expansão tecnológica, 

certos direitos da personalidade acabaram ingressando na circulação 

jurídica, admitindo-se ora a sua disponibilidade, exatamente para 

permitir a melhor fruição por parte de seu titular, sem, no entanto, 

afetarem-se os seus caracteres intrínsecos. 

Referimo-nos, em especial, aos direitos autorais, que sob o aspecto 

moral – em princípio, inatingíveis – comportam, no entanto, em 

concreto, certos temperamentos, em razão do próprio interesse do 

titular em ampliar o círculo de influência de sua obra e, em 

consequência, aumentar as suas receitas patrimoniais (permitindo, por 

exemplo, a adaptação da obra para outro meio de comunicação, como 

romance em filme, ou para outro meio, como temos mostrado em 

nossos trabalhos). Também o direito à imagem – frente ao acentuado 

uso de pessoas notórias na promoção de empresas e de produtos 

comerciais – é disponível, na prática, mediante a remuneração 

convencionada, mas sempre na exata medida e nos limites ditados 

pela vontade do titular. Ainda os direitos ao corpo, ou à parte, ou ao 

órgão, frente a situações altruísticas, ou científicas, podem ser cedidos 

em concreto, possibilitando, por exemplo, os transplantes e outras 

operações de cunho humanístico. 

Assim, são disponíveis, por via contratual, certos direitos – mediante 

instrumentos adequados (como os de licença, de cessão de direitos e 

outros específicos) – podendo, portanto, vir a ser utilizados por 

terceiros e nos termos restritos aos respectivos ajustes escritos 

(BITTAR, 2001, p.12). 

 

 Conforme posição de Carlos Alberto Bittar (2001, p.17), os direitos da 

personalidade caracterizam-se como direitos físicos, direitos psíquicos, ou direitos 

morais. 

 Explicando os aspectos físicos, psíquicos ou morais do direito da personalidade, 

o autor ensina: 

 

[...] os primeiros referentes a componentes materiais da estrutura 

humana (a integridade corporal, compreendendo: o corpo, como um 

todo, os órgãos; os membros; a imagem, ou efígie); os segundos, 

relativos a elementos intrínsecos à personalidade (integridade 

psíquica, compreendendo: a liberdade; a intimidade; o sigilo) e os 

últimos, na sociedade (o patrimônio moral, compreendendo: a 

identidade, a honra; as manifestações do intelecto). 

 

Sobre os atentados aos direitos da personalidade, que se encontram no comércio 

jurídico em razão da exploração econômica: 
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Crescem, assim, atentados aos direitos da personalidade que atingem 

diferentes facetas em proporções as mais amplas, em razão 

exatamente do espectro infinito de que se revestem certos aparatos de 

comunicação, como o dos satélites, que permitem a representação e a 

reprodução, sem limites, de imagens, sons, escritos e outros elementos 

integrantes do complexo valorativo da pessoa humana. 

Sucedem-se, na prática, a par de usos normais, inúmeros ilícitos, 

como: o uso de imagem alheia em publicidade, seja em anúncios, seja 

em filmes, seja em cartazes e em outros meios: a utilização de 

criações intelectuais de outrem na identificação de produtos e de 

empresas; a divulgação de informações de caráter íntimo sobre a vida, 

ou sobre a atividade de terceiro; a revelação de segredos – pessoais ou 

de indústria – de relevo; a imitação indevida de obra alheia; a 

inserção, em televisão, sem consulta dos titulares de direitos, de obras 

suas, sejam literárias, sejam artísticas, e assim por diante. (2001, p.44) 

 

 Referentemente ao direito de imagem dentro da ótica de exploração econômica, 

Carlos Alberto Bittar destaca: 

 

Consiste no direito que a pessoa tem sobre a sua forma plástica e 

respectivos componentes distintos (rosto, olhos, perfil, busto) que a 

individualizam no seio da coletividade. Incide, pois, sobre a 

conformação física da pessoa, compreendendo esse direito um 

conjunto de caracteres que a identifica no meio social. Por outras 

palavras, é o vínculo que une a pessoa à sua expressão externa, 

tomada no conjunto, ou em partes significativas (como a boca, os 

olhos, as pernas, enquanto individualizadoras da pessoa). 

Reveste-se de todas as características comuns aos direitos da 

personalidade. Destaca-se, no entanto, dos demais, pelo aspecto da 

disponibilidade, que, com respeito a esse direito, assume dimensões de 

relevo, em função da prática consagrada de uso de imagem humana 

em publicidade, para efeito de divulgação de entidades, de produtos 

ou de serviços postos à disposição do público consumidor. (BITTAR, 

2001, p.90) 

 

 Sobre o direito à intimidade, Carlos Alberto Bittar formula conceito preciso e 

identifica a razão da tutela legal: 

 

De grande relevo no contexto psíquico é o direito à intimidade, que se 

destina a resguardar a privacidade em seus múltiplos aspectos: 

pessoais, familiares, e negociais. Consubstancia-se em mecanismos de 

defesa da personalidade humana contra injunções, indiscrições ou 

intromissões alheias. (BITTAR, 2001, p.106) 
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 A expansão das técnicas de comunicação vem acarretando maior relevância da 

tutela jurídica da intimidade: 

 

Esse direito vem assumindo, paulatinamente, maior relevo, com a 

contínua expansão das técnicas de comunicação, como defesa natural 

do homem contra as investidas tecnológicas e a ampliação, com a 

necessidade de locomoção, do círculo relacional do homem, 

obrigando-o à exposição permanente perante públicos os mais 

distintos, em seus diferentes trajetos, sociais, negociais ou de lazer. 

(BITTAR, 2001, p.107).  

 

 Carlos Alberto Bittar esclarece que, embora vise impedir acesso aos domínios da 

confidencialidade, em função da vontade do titular do direito, a tutela não alcança 

atividade profissional dotada de notoriedade: 

 

Excepciona-se da proteção a pessoa dotada de notoriedade e desde que 

no exercício de sua atividade, podendo ocorrer a revelação de fatos de 

interesse público, independentemente de sua anuência. Entende-se 

que, nesse caso, existe redução espontânea dos limites da privacidade 

(como ocorre com os políticos, atletas, artistas e outros que se mantêm 

em contato com o público com maior intensidade). Mas o limite da 

confidencialidade persiste preservado. Assim, sobre fatos íntimos, 

sobre a vida familiar, sobre a reserva no domicílio e na 

correspondência não é lícita a comunicação sem consulta ao 

interessado. (BITTAR, 2001, p.108) 

 

 Nesse sentido, cabe limitar o direito à intimidade, em razão de interesse coletivo 

presente em exigências de ordem histórica, científica, cultural e até mesmo artística, 

mas sem sacrificar indevidamente o titular do direito: 

 

Deve-se ter presente, a respeito, a predominância do interesse coletivo 

sobre o particular, cabendo verificar-se, em cada caso, o alcance 

respectivo, a fim de não se sacrificar, indevidamente, a pessoa, e, com 

isso, permitir-lhe a reação jurídica compatível. (BITTAR, 2001, 

p.111) 

 

2.2. Direito ao esquecimento 

 O direito ao esquecimento é um instituto discutido há muitos anos no cenário 

jurídico europeu, precisamente na Europa continental. É chamado de diritto all’oblio, na 
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Itália, droit à l’oubli, na França, e assim por diante, sendo uma espécie de 

desdobramento do direito à privacidade. 

 Sua origem está ligada à proteção de ex-presidiários que, já tendo cumprido sua 

pena perante o Estado, pretendiam não ser mais rotulados pelo Poder Público como ex-

detentos, o que dificultava a obtenção de empregos e, de modo mais geral, sua 

reinserção na sociedade (http://www.conjur.com.br/2017-jun-12/anderson-schreiber-

nossas-leis-nao-admitem-proprietarios-passado). 

 Nessa perspectiva, trata-se, em síntese, de um direito a não ser constantemente 

perseguido por fatos do passado, que já não mais refletem a identidade atual daquela 

pessoa. O direito ao esquecimento é, assim, essencialmente um direito contra uma 

recordação opressiva de fatos que pode minar a capacidade do ser humano de evoluir e 

se modificar. 

 Anderson Schreiber (2013, p. 171) destaca que o direito ao esquecimento está 

inserido no rol de direitos da personalidade e que ele “não atribui a ninguém o direito de 

apagar fatos ou reescrever a história (ainda que se trate tão somente de sua própria 

história)”. Em verdade, ele implicaria “a possibilidade de se discutir o uso que é dado 

aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com que são 

lembrados”.  

 Esse tema vem sendo bastante debatido no Brasil nos últimos anos, 

principalmente, pelo fato de existir um conflito latente entre o direito de ser esquecido 

(também conhecido como “direito de ser deixado em paz” ou “direito de estar só”) e o 

direito à liberdade e acesso à informação pela sociedade, ou seja, um direito individual e 

um direito coletivo. 

 Em tempos passados, as notícias eram veiculadas através de rádio, televisão em 

preto e branco, jornais, sendo na maioria das vezes facilmente esquecidas ou perdidas 

pelo decurso do tempo. Não havia uma ferramenta eficaz que guardasse essas 

informações para que pudessem ser acessadas a qualquer tempo, por qualquer pessoa. 

 Com o advento da Internet, esse cenário mudou. Com uma simples busca na 

rede, é possível encontrar qualquer notícia, em qualquer momento, justamente por ficar 

exposta permanentemente, sendo muito fácil sua divulgação e propagação. 

 Sobre o assunto, Anderson Schreiber complementa: 



33 
 

A internet não esquece. Ao contrário dos jornais e revistas de outrora, 

cujas edições antigas se perdiam no tempo, sujeitas ao desgaste do seu 

suporte físico, as informações que circulam na rede ali permanecem 

indefinidamente. (...) é certo que o público tem direito a relembrar 

fatos antigos. De outro, embora ninguém tenha direito de apagar os 

fatos, deve-se evitar que uma pessoa seja perseguida, ao longo de toda 

a vida, por um acontecimento pretérito. (SCHREIBER, 2013, p. 170) 

 

 Salutar mencionar que o site de buscas mais famoso do mundo, o Google, pode 

ser responsabilizado em relação a abuso de direitos de autor e de propriedade 

intelectual. Ademais, ainda é possível obter tutela judicial para reconhecer o direito ao 

esquecimento e proteger o direito a dignidade humana contra situações que sejam 

vexatórias e constrangedoras, fazendo com que as mesmas não sejam lembradas 

eternamente. Direito este reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

 Conceitualmente, pode-se concluir que o direito ao esquecimento consiste em 

um direito subjetivo de qualquer indivíduo no sentido de não permitir que um fato, 

mesmo sendo ele verdadeiro, quando decorrido lapso temporal, seja exposto novamente 

na sociedade, causando-lhe indevidamente sofrimento ou transtornos.  No sistema 

jurídico brasileiro, o direito ao esquecimento tem respaldo constitucional como 

consequência do direito à vida privada (privacidade), intimidade e honra (art. 5º, X, 

CRFB, e CC, art. 21). Vale ressaltar que o direito ao esquecimento também é uma 

decorrência da dignidade da pessoa humana, consoante interpretação do Enunciado nº 

531, aprovado na VI Jornada de Direito Civil. 

 Se na sua origem, era postulado por ex-presidiários a fim de conseguirem uma 

ressocialização plena, vez que seus antecedentes criminais ficavam expostos, 

dificultando a obtenção de emprego e de uma vida digna, esse debate passou a abranger 

aspectos da vida de pessoas fora dos limites da órbita do direito penal. Desta forma, 

através de decisões judiciais, foi-se ampliando o leque de possibilidades referentes ao 

direito ao esquecimento.  

 Um caso bastante famoso no Brasil que ultrapassa os limites da esfera penal é o 

da apresentadora Xuxa Meneghel, o qual exemplifica claramente a exposição e 

divulgação desenfreada e infindável de um determinado fato na Internet. 

Resumidamente, a apresentadora protagonizou cenas íntimas com um adolescente em 

um filme exibido em 1982, do qual se arrependeu. Isso lhe causou prejuízos 

profissionais ao longo da sua carreira de apresentadora infantil, além dos pessoais, e 
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assim, ela promoveu uma ação judicial contra o Google visando a exclusão do nome 

“Xuxa pedófila” dos sistemas de pesquisa do site de busca ou de quaisquer palavras 

relativas a seu nome nas quais os resultados encontrados associassem sua imagem ao 

cometimento de prática criminosa. Essas medidas foram solicitadas visando impedir 

uma violação ao seu direito ao esquecimento. Em 2012, entretanto, o caso chegou ao 

Superior Tribunal de Justiça, que acolheu recurso especial interposto pelo Google, 

anulando a antecipação de tutela conseguida pela apresentadora no Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro.  Segundo o STJ, o Google não tem responsabilidade sobre 

o conteúdo encontrado por sua ferramenta de busca, servindo apenas como 

intermediário, haja vista não ter produzido nem exercido fiscalização sobre as 

mensagens e imagens transmitidas, não cabendo a aplicação do direito ao esquecimento 

no caso em questão.  

 Recentemente, em razão da anulação da antecipação de tutela, a matéria voltou 

para o tribunal fluminense para que fosse analisada em seu mérito, tendo a 

desembargadora Valéria Dacheux alegado que, caso uma pessoa se sinta prejudicada 

com resultados de buscas na Internet relacionadas ao seu nome, deve indicar 

especificamente qual o endereço da página que a ofende, o que não foi feito pela 

apresentadora. 

 Vemos que o caso em comento versa sobre violação ao direito da personalidade, 

precisamente o direito inerente à imagem da pessoa. Sobre o assunto, Anderson 

Schreiber admite o direito ao esquecimento nos seguintes termos: 

 

(...) a veiculação daquelas imagens do passado, destacadas do seu 

contexto original, pode causar grave dano à pessoa retratada. Mesmo 

que a autorização para a veiculação da imagem tenha sido dada na 

ocasião pretérita, sem qualquer limite temporal (destacando-se, 

portanto, a violação ao direito de imagem). Se toda pessoa tem direito 

a controlar a coleta e uso dos seus dados pessoais, deve-se admitir que 

tem também o direito de impedir que dados de outrora sejam revividos 

na atualidade, de modo descontextualizado, gerando-lhe risco 

considerável. (SCHREIBER, 2013, p.53) 

 

2.3. Harmonização de princípios (ponderação) 

 Em uma sociedade plural e multifacetada, especialmente a dos dias de hoje, é 

comum que existam choques de interesses entre diferentes pessoas integrantes de um 
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mesmo núcleo social. Em consequência disso, caso esses conflitos não sejam 

solucionados, certamente refletirão na paz e ordem social. Nas palavras de Luiz Roberto 

Barroso, “a complexidade e pluralismo das sociedades modernas levam ao abrigo da 

Constituição valores, interesses e direitos variados, que eventualmente entram em 

choque.” (BARROSO, 2011, p.239). 

 O direito ao esquecimento, por exemplo, quando arguido em uma lide, gera 

conflito entre direitos fundamentais – de um lado, o direito à privacidade e de outro, o 

direito à liberdade de informação e de imprensa. Nas palavras de Anderson Schreiber: 

 

E não raro o exercício do direito de esquecimento, impõe ponderação 

com o exercício de outros direitos, como a liberdade de informação, 

sendo certo que a ponderação nem sempre se resolverá em favor do 

direito ao esquecimento. O caso concreto deve ser analisado em suas 

peculiaridades, sopesando-se a utilidade informativa na continuada 

divulgação da notícia com os riscos trazidos pela recordação do fato à 

pessoa envolvida. Como em outros conflitos já analisados, não há aqui 

solução simples. Impõe-se, ao contrário, delicado balanceamento entre 

os interesses do jogo. (SCHREIBER, 2013, p.173) 

 

 Nesse sentido, especialmente na resolução do conflito entre direito à informação 

e o direito à privacidade, sendo este amparado pelo chamado direito ao esquecimento, o 

princípio da proporcionalidade mostra-se como uma ferramenta primordial para o 

desenlace. Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald destacam que:  

 

Em casos tais (colisão de direitos da personalidade e liberdade de 

imprensa), é certa e incontroversa a inexistência de qualquer 

hierarquia, merecendo, ambas as figuras, uma proteção constitucional, 

como direito fundamental. Impõe-se, então, o uso da técnica de 

ponderação dos interesses, buscando averiguar, no caso concreto qual 

o interesse que sobrepuja, na proteção da dignidade humana. Impõe-se 

investigar qual o direito que possui maior amplitude casuisticamente. 

(FARIAS; ROSENVALD, 2011, p. 160). 

 

 Em relação à técnica de ponderação de interesses, Luiz Roberto Barroso 

expressa que a subsunção era o raciocínio jurídico padrão, usando o silogismo “no qual 

a premissa maior – a norma – incide sobre a premissa menor – os fatos -, produzindo 

um resultado, fruto da aplicação da norma ao caso concreto.” Embora esse tipo de 

raciocínio jurídico continue a ser fundamental para a dinâmica do Direito, não é 
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adequado para tratar de situações que envolvam colisões de princípios ou de direitos 

fundamentais. (BARROSO, 2011, p. 357). 

 Desta forma, Luís Roberto Barroso (2011, p. 235) conclui que a ponderação de 

normas, bens ou valores é a técnica a ser utilizada pelo intérprete, por meio do qual ele 

fará concessões recíprocas, tentando preservar ao máximo cada um dos interesses em 

questão, ou no limite dele proceder à escolha do bem ou direito que irá prevalecer em 

concreto, por realizar mais adequadamente a vontade constitucional. 

 Um jovem autor que vem se destacando no estudo do direito ao esquecimento no 

Brasil, Pablo Martinez Dominguez, em sua obra “Direito ao Esquecimento: A Proteção 

da Memória Individual na Sociedade da Informação”, elenca critérios balizadores de 

aplicação do direito ao esquecimento em casos concretos, quais sejam: “domínio 

público, preservação do contexto original da informação pretérita, preservação dos 

direitos da personalidade na rememoração, utilidade da informação, atualidade da 

informação”.    

 Em relação ao critério do domínio público, é importante saber se o fato que se 

pretende rememorar já caiu em domínio público, haja vista que o abuso resta 

concretizado quando um fato que não seja de conhecimento público, vem a ser 

reavivado. Nesse sentido, há duas considerações a serem analisadas para verificar se é 

necessário passar para o próximo critério: 

 

1) a informação que se pretende divulgar nunca foi de domínio e 

conhecimento público, não havendo qualquer razoabilidade que o fato 

pretérito desconhecido e já consolidado pelo tempo possa ser 

reavivado. Neste caso, encerra-se a ponderação e prevalecerá o direito 

ao esquecimento, impedindo-se a divulgação da exposição; 2) o fato 

que se pretende reavivar foi, em alguma época, de domínio público, 

com ampla exposição e notoriedade. (MARTINEZ, 2014, p.175) 

 

 Se o caso em análise se encaixar na segunda hipótese, deve-se passar a análise 

do segundo critério, que é a preservação do contexto original da informação pretérita, 

pois caso contrário, o direito ao esquecimento prevalecerá. Contudo, se o fato for 

divulgado novamente de modo contextualizado, deve-se analisar o próximo critério 

denominado “preservação dos direitos da personalidade na rememoração”. Este filtro 

analisa a necessidade de exposição do nome e da imagem da pessoa objeto da notícia e 
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busca saber se a divulgação ou não de informações pessoais vão interferir na veracidade 

e essência da informação. Esse critério objetiva preservar ao máximo os direitos da 

personalidade da pessoa envolvida. 

Outro critério pelo qual deve passar a ponderação entre os direitos da 

personalidade e de informação é se realmente há um interesse público e utilidade na 

divulgação da informação, ou se há apenas curiosidade pública. Nesse filtro, a questão 

da pessoa pública toma destaque, vez que, não obstante sua notoriedade e conhecimento 

público, seus direitos da personalidade devem ser preservados, o que significa dizer que 

há limites que devem ser respeitados, caracterizando, assim, uma linha tênue entre o 

efetivo interesse público e a curiosidade pública. 

Em sendo casos de efetivo interesse público, passa-se para o critério relacionado 

à atualidade da informação, isto é, deve-se analisar a contemporaneidade da informação 

em função da ação do tempo que torna notícias novas em velhas.  

Nesse diapasão, é possível concluir que as informações possuem vida útil 

(MARTINEZ, 2014). Deste modo, é substancial que a notícia que seja de conhecimento 

público preserve: o contexto original da informação passada; os direitos da 

personalidade; que sejam úteis; gozem de efetivo interesse público e atentem para a 

contemporaneidade do fato no ato da divulgação. Seguindo essas considerações, a 

tendência é que a liberdade à informação prevaleça, pois do contrário não será 

necessário ultrapassar o primeiro filtro, uma vez que já restará caracterizado o direito ao 

esquecimento, em razão do abuso aos direitos da personalidade. 

É indubitável que os critérios elencados acima e o princípio da 

proporcionalidade deverão sempre ser aplicados aliados às técnicas de hermenêutica 

para solucionar os casos que envolvam os direitos aqui mencionados. Tais casos serão 

cada vez mais frequentes frente a uma sociedade em que a tecnologia evolui de forma 

rápida, culminando com uma exposição cada vez maior dos indivíduos. Assim, tanto o 

direito à informação quanto o direito à intimidade/privacidade vão estar em constante 

conflito, devendo a questão ser observada no caso concreto. 

Outrossim, devido ao fato do direito ao esquecimento poder ser aplicado na 

esfera penal e civil, poderá esbarrar a múltiplas personalidades como é o caso de 

personalidades públicas, anônimos, políticos, dentre outros, sendo fundamental a análise 

também mediante a ponderação de valores e circunstâncias do caso concreto. 
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CAPÍTULO III – ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 

 O recurso especial nº 1.334.097/2013 – RJ, julgado pelo Superior Tribunal de 

Justiça em 28 de maio de 2013 e tendo como Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, 

reconheceu pela primeira vez a existência do direito ao esquecimento no Brasil. Esse 

julgado decidiu, especificamente, sobre o direito ao esquecimento dos condenados que 

cumpriram a pena ou dos absolvidos. Segue a ementa do acórdão: 

 

STJ - Recurso especial. Direito civil-constitucional. Liberdade de 

imprensa vs. Direitos da personalidade. Litígio de solução transversal. 

Competência do STJ. Documentário exibido em rede nacional. Linha 

direta-justiça. Sequência de homicídios conhecida como chacina da 

candelária. Reportagem que reacende o tema treze anos depois do 

fato. Veiculação inconsentida de nome e imagem de indiciado nos 

crimes. Absolvição posterior por negativa de autoria. Direito ao 

esquecimento dos condenados que cumpriram pena e dos absolvidos. 

Acolhimento. Decorrência da proteção legal e constitucional da 

dignidade da pessoa humana e das limitações positivadas à atividade 

informativa. Presunção legal e constitucional de ressocialização da 

pessoa. Ponderação de valores. Precedentes de direito comparado. 

(STJ - Rec. Esp. 1.334.097/2013 - RJ). 

 

O recurso especial em análise, como é possível observar através da leitura da 

ementa, refere-se ao caso da Chacina da Candelária, uma sequência de homicídios 

ocorridos em 23 de julho de 1993, nas escadarias de acesso à Igreja da Candelária, no 

centro do Rio de Janeiro. Um cidadão foi indiciado como coautor/partícipe do crime e 

ficou 3 (três) anos preso, contudo, foi absolvido pelo Tribunal do Júri por negativa de 

autoria pela unanimidade dos jurados.  

Anos depois, o “Linha Direta - Justiça”, programa da TV GLOBO que 

reconstitui famosos crimes da história, o procurou a fim de entrevistá-lo acerca desse 

acontecimento, tendo a proposta sido recusada em virtude de seu desinteresse em ter sua 

imagem apresentada em rede nacional. Entretanto, em Junho de 2006, o programa foi 

exibido, tendo sido este cidadão apontado como um dos envolvidos no crime, mas que 

fora absolvido. 

 Após esse fato, sua vida foi totalmente modificada, tendo o mesmo perdido seus 

bens, seu emprego, não conseguido mais se inserir no mercado de trabalho, e tendo que 

mudar de domicílio, por medo da intensa repressão social e também para manter a 

segurança de seus familiares.  
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À vista disso, entrou com uma ação ordinária contra a TV GLOBO, pedindo 

danos morais. Em 1ª instância, o pedido foi julgado improcedente, assim como na 2ª 

instância.  

A matéria foi levada ao STJ, em sede de Recurso Especial e o relator, Ministro 

Luiz Felipe Salomão, elencou uma série de argumentos, admitindo o direito do autor a 

ser indenizado moralmente pela empresa ré, reconhecendo o direito ao esquecimento 

como fundamento jurídico que dava solução ao caso.   

Conforme teor do acórdão, a questão nuclear consiste no seguinte aspecto: 

 

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

contemporaneidade da notícia de fatos passados, que reabriu antigas 

feridas já superadas pelo autor e reacendeu a desconfiança da 

sociedade quanto à sua índole. O autor busca a proclamação do seu 

direito ao esquecimento, um direito de não ser lembrado contra sua 

vontade, especificamente no tocante a fatos desabonadores, de 

natureza criminal, nos quais se envolveu, mas que, posteriormente, 

fora inocentado.  

3. No caso, o julgamento restringe-se a analisar a adequação do direito 

ao esquecimento ao ordenamento jurídico brasileiro, especificamente 

para o caso de publicações na mídia televisiva, porquanto o mesmo 

debate ganha contornos bem diferenciados quando transposto para 

internet, que desafia soluções de índole técnica, com atenção, por 

exemplo, para a possibilidade de compartilhamento de informações e 

circulação internacional do conteúdo, o que pode tangenciar temas 

sensíveis, como a soberania dos Estados-nações. (STJ - Rec. Esp. 

1.334.097/2013 - RJ). (grifo meu) 

 

 O referido acórdão versa sobre o direito ao esquecimento, com fundamento na 

harmonização de valores ou ponderação de princípios, focalizando a liberdade de 

imprensa versus direitos da personalidade, intimamente ligados ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. Sobre ponderação de princípios, vale destacar no acórdão 

o seguinte trecho: 

 

7.  Assim, a liberdade de imprensa há de ser analisada a partir de dois 

paradigmas jurídicos bem distantes um do outro. O primeiro, de 

completo menosprezo tanto da dignidade da pessoa humana quanto da 

liberdade de imprensa; e o segundo, o atual, de dupla tutela 

constitucional de ambos os valores. 8.  Nesse passo, a explícita 

contenção constitucional à liberdade de informação,  fundada na 

inviolabilidade da vida privada, intimidade, honra,  imagem  e,  de  

resto,  nos  valores da pessoa e da família, prevista  no art. 220, § 1º, 
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art. 221 e no § 3º do art. 222 da Carta de 1988, parece sinalizar que, 

no conflito aparente entre esses bens jurídicos  de  especialíssima 

grandeza, há, de regra, uma inclinação ou  predileção  constitucional  

para  soluções  protetivas da pessoa humana,  embora  o  melhor  

equacionamento  deva  sempre observar as particularidades  do  caso  

concreto.  Essa constatação se mostra consentânea com o fato de que, 

a despeito de a informação livre de censura ter sido inserida no seleto 

grupo dos direitos fundamentais (art.  5º, inciso IX), a Constituição 

Federal mostrou sua vocação antropocêntrica no momento em que 

gravou, já na porta de entrada (art.  1º, inciso III), a dignidade da 

pessoa humana como - mais que um direito - um fundamento da 

República, uma lente pela qual devem ser interpretados os demais 

direitos posteriormente reconhecidos. Exegese dos arts. 11, 20 e 21 do 

Código Civil de 2002. Aplicação da filosofia kantiana, base da teoria 

da dignidade da pessoa humana, segundo a qual o ser humano tem um 

valor em si que supera o das "coisas humanas". (STJ - Rec. Esp. 

1.334.097/2013 - RJ) (grifo meu). 

 

Fica demonstrado ainda que muitas vezes os meios de comunicação se utilizam 

da prerrogativa da liberdade de informação para manipular fatos pretéritos e influenciar 

a população: 

 

9. Não há dúvida de que a história da sociedade é patrimônio imaterial 

do povo e nela se inserem os mais variados acontecimentos e 

personagens capazes de revelar, para o futuro, os traços políticos, 

sociais ou culturais de determinada época. Todavia, a historicidade da 

notícia jornalística, em se tratando de jornalismo policial, há de ser 

vista com cautela. Há, de fato, crimes históricos e criminosos 

famosos; mas também há crimes e criminosos que se tornaram 

artificialmente históricos e famosos, obra da exploração midiática 

exacerbada e de um populismo penal satisfativo dos prazeres 

primários das multidões, que simplifica o fenômeno criminal às 

estigmatizadas figuras do «bandido» vs. «cidadão de bem». (STJ - 

Rec. Esp. 1.334.097/2013 – RJ) 

 

 Nesse sentido, a retratação ampla e irrestrita de um determinado fato, a pretexto 

de sua historicidade, viola o princípio da dignidade da pessoa humana: 

 

10.  É que a historicidade de determinados crimes por vezes é 

edificada à custa de vários desvios de legalidade, por isso não deve 

constituir óbice em si intransponível ao reconhecimento de direitos 

como o vindicado nos presentes autos. Na verdade, a permissão ampla 

e irrestrita a que um crime e as pessoas nele envolvidas sejam 

retratados indefinidamente no tempo - a pretexto da historicidade do 

fato -  pode significar permissão de um segundo abuso à dignidade 

humana, simplesmente porque o primeiro já fora cometido no 

passado. Por isso, nesses   casos, o   reconhecimento do "direito ao 
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esquecimento" pode significar um corretivo - tardio, mas possível - 

das vicissitudes do passado, seja de inquéritos policiais ou processos 

judiciais pirotécnicos e injustos, seja da exploração populista da 

mídia. (STJ - Rec. Esp. 1.334.097/2013 - RJ). 

 

 Ainda, o acórdão expressa a ilicitude em recordar o que a lei pretende encerrar: 

 

12. Assim como é acolhido no direito estrangeiro, é imperiosa a 

aplicabilidade do direito ao esquecimento no cenário interno, com 

base não só na principiologia decorrente dos direitos fundamentais e 

da dignidade da pessoa humana, mas também diretamente do direito 

positivo infraconstitucional. A assertiva de que uma notícia lícita não 

se transforma em ilícita com o simples passar do tempo não tem 

nenhuma base jurídica. O ordenamento é repleto de previsões em que 

a significação conferida pelo Direito à passagem do tempo é 

exatamente o esquecimento e a estabilização do passado, mostrando-

se ilícito sim reagitar o que a lei pretende sepultar. Precedentes de 

direito comparado. (STJ - Rec. Esp. 1.334.097/2013 - RJ). 

 

 O artigo 93 do Código Penal, o artigo 748 do Código de Processo Penal e artigo 

202 da Lei de Execuções Penais, comprovam que:  

 

14. Se os condenados que já cumpriram a pena têm direito ao sigilo da 

folha de antecedentes, assim também a exclusão dos registros da 

condenação no Instituto de Identificação, por maiores e melhores 

razões aqueles que foram absolvidos não podem permanecer com esse 

estigma, conferindo-lhes a lei o mesmo direito de serem esquecidos. 

(STJ - Rec. Esp. 1.334.097/2013 - RJ) (grifo meu) 

 

 Por fim, o acórdão defende que, embora a Chacina da Candelária tenha se 

convertido em um símbolo histórico, cuja divulgação é lícita, não se mostra necessário a 

divulgação do nome e imagem do autor para que a história seja contada de forma fiel à 

realidade. Ao revés, permitir nova veiculação do fato, com a indicação precisa do nome 

do autor, representa ofensa à dignidade do mesmo, vez que reacende a desconfiança 

popular acerca de sua índole, dificultando sobremaneira, sua vivência em sociedade.  

 

18.  No caso concreto, a despeito de a Chacina da Candelária ter se 

tornado -  com muita razão - um fato histórico, que expôs as chagas do 

País ao mundo, tornando-se símbolo da precária proteção estatal 

conferida aos direitos humanos da criança e do adolescente em 

situação de risco, o certo é que a fatídica história seria bem contada e 

de forma fidedigna sem que para isso a imagem e o nome do autor 
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precisassem ser expostos em rede nacional. Nem a liberdade de 

imprensa seria tolhida, nem a honra do autor seria maculada, caso se 

ocultassem o nome e a fisionomia do recorrido, ponderação de valores 

que, no caso, seria a melhor solução ao conflito. 19.  Muito embora 

tenham as instâncias ordinárias reconhecido que a reportagem se 

mostrou fidedigna com a realidade, a receptividade do homem médio 

brasileiro a noticiários desse jaez é apta a reacender a desconfiança 

geral acerca  da índole do autor, o qual, certamente, não teve reforçada 

sua imagem de inocentado, mas sim a de indiciado. No caso, permitir 

nova veiculação do fato, com a indicação precisa do nome e imagem 

do autor, significaria a permissão de uma segunda ofensa à sua 

dignidade, só porque a primeira já ocorrera no passado, uma vez que, 

como bem reconheceu o acórdão recorrido, além do crime em si, o 

inquérito policial consubstanciou uma reconhecida "vergonha" 

nacional à parte. (STJ - Rec. Esp. 1.334.097/2013 - RJ) (grifo meu). 

 

 Outro acórdão importante e necessário para o desenvolvimento deste trabalho é 

o Recurso Especial nº 1.335.153/2013 – RJ, o qual teve como objeto a questão do 

direito ao esquecimento no tocante à nova divulgação, através de programa televisivo, 

em rede nacional, de um homicídio de grande repercussão no país ocorrido no ano de 

1958, conhecido como caso Aída Curi, que será explicado nos parágrafos seguintes. O 

ministro relator foi o Ministro Luiz Felipe Salomão, com julgamento no dia 28 de maio 

de 2013. Esse REsp, diferentemente do anterior, afastou expressamente a incidência do 

direito ao esquecimento. Segue a ementa do acórdão: 

 

STJ - Recurso especial. Direito civil-constitucional. Liberdade de 

imprensa vs. Direitos da personalidade. Litígio de solução transversal. 

Competência do STJ. Documentário exibido em rede nacional. Linha 

direta-justiça. Homicídio de repercussão nacional ocorrido no ano de 

1958. Caso «aidacuri». Veiculação, meio século depois do fato, do 

nome e imagem da vítima. Não consentimento dos familiares. Direito 

ao esquecimento. Acolhimento. Não aplicação no caso concreto. 

Reconhecimento da historicidade do fato pelas instâncias ordinárias. 

Impossibilidade de desvinculação do nome da vítima. Ademais, 

inexistência, no caso concreto, de dano moral indenizável. Violação 

ao direito de imagem. Súmula 403/STJ. Não incidência. (STJ - Rec. 

Esp. 1.335.153/2013 – RJ) 

 

 Resumidamente, o caso se deu da seguinte forma: em 1958, Aída Jacob Curi, 

uma jovem de 18 (dezoito) anos, foi vítima de violência sexual e jogada da cobertura de 

um prédio na Avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Dois dos acusados 

(Ronaldo Guilherme de Souza Castro e Antônio João de Sousa) foram absolvidos do 

crime de homicídio, embora tenham recebido condenações pelos delitos sexuais. Havia 
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um menor (Cássio Murilo Ferreira), o qual foi considerado como único responsável pela 

morte de Aída Curi, mas em razão de sua incapacidade, não cumpriu a pena pelo crime 

cometido. 

 Esse caso teve grande clamor popular, sendo que a sociedade não aceitou bem a 

pena dada aos envolvidos, levantando a hipótese de que ela foi branda, tendo em vista 

que um dos acusados é de família abastada.  

 O programa Linha Direta – Justiça, da TV GLOBO, muitos anos depois 

(precisamente no ano de 2004) fez a reconstituição do crime e o exibiu em rede 

nacional. Os irmãos ainda vivos de Aída Curi, entraram com uma ação ordinária contra 

a TV Globo Ltda. (Globo Comunicações e Participações S.A) pedindo indenização por 

danos materiais e morais, argumentando que a divulgação do crime, décadas depois de 

sua ocorrência, reavivou a memória dos fatos, reabriu feridas emocionais e terminou por 

abrir margem para exploração econômica, em favor da emissora, da dor e do sofrimento 

da família Curi. 

 O Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido, assim como o Tribunal de 

Justiça. Após, o caso foi levado aos Tribunais Superiores e o STJ analisou o cerne da 

controvérsia em questão:  

 

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

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

entendimento dos autores, reabriu antigas feridas já superadas quanto 

à morte de sua irmã, Aida Curi, no distante ano de 1958. Buscam a 

proclamação do seu direito ao esquecimento, de não ter revivida, 

contra a vontade deles, a dor antes experimentada por ocasião da 

morte de Aida Curi, assim também pela publicidade conferida ao caso 

décadas passadas. (STJ - Rec. Esp. 1.335.153/2013 – RJ) 

 

Importante menção ao fato de que o direito ao esquecimento é um direito não só 

das vítimas, mas também dos seus familiares: 

 

3. Assim como os condenados que cumpriram pena e os absolvidos 

que se envolveram em processo-crime (REsp. n. 1.334/097/RJ), as 

vítimas de crimes e seus familiares têm direito ao esquecimento - se 

assim desejarem -, direito esse consistente em não se submeterem a 

desnecessárias lembranças de fatos passados que lhes causaram, por 

si, inesquecíveis feridas. Caso contrário, chegar-se-ia à antipática e 

desumana solução de reconhecer esse direito ao ofensor (que está 
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relacionado com sua ressocialização) e retirá-lo dos ofendidos, 

permitindo que os canais de informação se enriqueçam mediante a 

indefinida exploração das desgraças privadas pelas quais passaram. 

(STJ - Rec. Esp. 1.335.153/2013 – RJ) 

 

 Ainda a despeito disso:  

 

4. Não obstante isso, assim como o direito ao esquecimento do 

ofensor - condenado e já penalizado - deve ser ponderado pela questão 

da historicidade do fato narrado, assim também o direito dos 

ofendidos deve observar esse mesmo parâmetro. Em um crime de 

repercussão nacional, a vítima - por torpeza do destino - 

frequentemente se torna elemento indissociável do delito, 

circunstância que, na generalidade das vezes, inviabiliza a narrativa do 

crime caso se pretenda omitir a figura do ofendido. (STJ - Rec. Esp. 

1.335.153/2013 – RJ) 

 

 Neste diapasão, no caso em comento, é impossível noticiar um crime de 

repercussão nacional, sem a menção ao nome do ofendido, não cabendo, portanto, a 

aplicação do direito ao esquecimento. 

 

5. Com efeito, o direito ao esquecimento que ora se reconhece para 

todos, ofensor e ofendidos, não alcança o caso dos autos, em que se 

reviveu, décadas depois do crime, acontecimento que entrou para o 

domínio público, de modo que se tornaria impraticável a atividade da 

imprensa para o desiderato de retratar o caso Aida Curi, sem Aida 

Curi. (STJ - Rec. Esp. 1.335.153/2013 – RJ) (grifo meu) 

 

 Nessa linha de pensamento:  

 

7. Não fosse por isso, o reconhecimento, em tese, de um direito de 

esquecimento não conduz necessariamente ao dever de indenizar. Em 

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

seara da ilicitude, cuja existência não dispensa também a ocorrência 

de dano, com nexo causal, para chegar-se, finalmente, ao dever de 

indenizar. No caso de familiares de vítimas de crimes passados, que só 

querem esquecer a dor pela qual passaram em determinado momento 

da vida, há uma infeliz constatação: na medida em que o tempo passa 

e vai se adquirindo um "direito ao esquecimento", na contramão, a dor 

vai diminuindo, de modo que, relembrar o fato trágico da vida, a 

depender do tempo transcorrido, embora possa gerar desconforto, não 

causa o mesmo abalo de antes. 8. A reportagem contra a qual se 

insurgiram os autores foi ao ar 50 (cinquenta) anos depois da morte de 

Aida Curi, circunstância da qual se conclui não ter havido abalo moral 
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apto a gerar responsabilidade civil. Nesse particular, fazendo-se a 

indispensável ponderação de valores, o acolhimento do direito ao 

esquecimento, no caso, com a consequente indenização, consubstancia 

desproporcional corte à liberdade de imprensa, se comparado ao 

desconforto gerado pela lembrança. 9. Por outro lado, mostra-se 

inaplicável, no caso concreto, a Súmula n. 403/STJ. As instâncias 

ordinárias reconheceram que a imagem da falecida não foi utilizada de 

forma degradante ou desrespeitosa. Ademais, segundo a moldura 

fática traçada nas instâncias ordinárias - assim também ao que alegam 

os próprios recorrentes -, não se vislumbra o uso comercial indevido 

da imagem da falecida, com os contornos que tem dado a 

jurisprudência para franquear a via da indenização. (STJ - Rec. Esp. 

1.335.153/2013 – RJ) (grifo meu) 

 

 Dessa forma, o recurso especial não foi provido, evidenciando que não caberia 

direito à indenização, a título de violação do direito ao esquecimento, pois: o fato foi 

revivido décadas após o cometimento do crime, tendo caído em domínio público; a 

imagem da falecida não foi utilizada de forma degradante ou desrespeitosa, não se 

vislumbrando qualquer artificiosidade ou abuso na cobertura do crime, de forma a não 

entrar, portanto, nas possibilidades de indenização presentes na jurisprudência. 

 A família de Aída Curi, insatisfeita com a decisão, ingressou com recurso 

extraordinário no Supremo Tribunal Federal, tendo como relator o Ministro Dias 

Toffoli. O processo, que será levado a plenário, tem repercussão geral e a decisão dos 

ministros do STF servirá para orientar a resolução de todos os casos do tipo no Brasil.  

 Com o objetivo de dar uma resolução justa ao caso, aliando hermenêutica 

jurídica e opiniões de diversos especialistas e interessados no tema, o ministro relator 

convocou uma audiência pública no dia 12 de junho de 2017 para tratar da 

harmonização de importantes princípios constitucionais: de um lado, a liberdade de 

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

inviolabilidade da imagem, da intimidade e da vida privada. 

 Alguns especialistas como o professor Anderson Schreiber, o qual pronunciou-

se pelo Instituto Brasileiro de Direito Civil e o professor Carlos Affonso Pereira de 

Souza, do Instituto de Tecnologia do Rio de Janeiro manifestaram cautela quanto à 

aplicação do direito ao esquecimento no caso concreto. Para o primeiro, o direito ao 

esquecimento não deve ser guiado pelo capricho do envolvido, criando o que chamou de 

versão “voluntarista”. Isso, diz, levaria a uma espécie de “Internet de cada um”. A 

prevalência dessa vontade pelos usuários de Internet em decisões judiciais, ameaça as 
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empresas de tecnologia, principalmente responsáveis por motores de busca, porque 

reconhece a qualquer usuário a possibilidade de moldar, de acordo com sua vontade, o 

que é publicado sobre seu nome. Ademais, consoante Schreiber, o direito ao 

esquecimento não pode ser “direito de propriedade sobre acontecimentos pretéritos”, o 

que seria inconstitucional. Ele explicou que o texto constitucional tutela, entre seus 

direitos fundamentais, não só a privacidade, mas também, e em igual medida, a 

liberdade de informar e o direito de acesso pela sociedade à informação. 

 O professor Carlos Affonso Pereira de Souza defendeu que o direito ao 

esquecimento é uma categoria emocional, e não jurídica. Em suas palavras: “Nenhuma 

decisão judicial conseguirá extrair da mente das pessoas a lembrança de alguma coisa, 

extirpar parte da memória.” Para ele, o suposto direito de ser esquecido fragiliza a 

liberdade de expressão. Em suas palavras, “A tentativa de se retirar conteúdos da 

internet por meio judicial pode provocar o contrário do que se pretendia”.  

 Em contrapartida, o advogado Gustavo Mascarenhas, do Instituto Brasileiro de 

Ciências Criminais, defendeu a possibilidade de a vítima, seus familiares e mesmo os 

agressores invocarem a aplicação do direito ao esquecimento na esfera civil. Para ele, 

não se pode haver relativização de direitos, em especial daqueles ligados ao 

desenvolvimento da pessoa humana, como são os casos da intimidade, da vida privada, 

da honra e da dignidade. Por isso defendeu a necessidade de se regular o uso de dados 

que podem afetar a intimidade e a privacidade do indivíduo por meios de comunicação e 

buscadores de Internet.  

 Anderson Schreiber, em coluna publicada no site JOTA (2017), afirma que, após 

a audiência pública supracitada, três posições restaram definidas acerca do tema direito 

ao esquecimento. A primeira é a posição pró-informação, a qual defende que não existe 

um direito ao esquecimento, vez que, em que pese não estar previsto na legislação 

brasileira, seu fundamento não pode ser extraído de qualquer direito fundamental, nem 

mesmo o direito à privacidade e a intimidade. Ademais, o direito ao esquecimento seria 

contrário à memória de um povo e à história da própria humanidade, devendo a 

liberdade de informação prevalecer sempre, em qualquer caso.  

 A segunda posição é a pró direito ao esquecimento. Seus defensores preconizam 

que o direito ao esquecimento deve preponderar sempre, como expressão do direito da 
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pessoa humana à reserva, à intimidade e da privacidade. Entender o contrário, seria 

rotular o indivíduo, aplicando “penas perpétuas” por meio da mídia e da Internet. 

 A terceira posição é a intermediária, a qual reconhece que a Magna Carta de 

1988 não permite hierarquização entre liberdade de informação e privacidade (da qual o 

direito ao esquecimento seria um desdobramento). Sendo ambos direitos fundamentais, 

não haveria outra solução a não ser a ponderação, objetivando a obtenção do menor 

sacrifício possível para cada um dos interesses em colisão. O Instituto Brasileiro de 

Direito Civil – IBDCivil, inclusive, durante a audiência pública, propôs parâmetros para 

a ponderação, como por exemplo, o parâmetro da fama prévia, que impõe distinguir 

entre vítimas que possuem outras projeções sobre a esfera pública (retratação do 

suicídio de Getúlio Vargas ou do assassinato de JFK, em que tende a preponderar a 

liberdade de informações) e pessoas que somente têm projeção pública como vítima 

daquele delito (em que tende a preponderar o direito da vítima de não ser reapresentada 

publicamente à sociedade como vítima de crime pretérito). 

 Outrossim, nas palavras de Schreiber: 

 

Independentemente da posição que se adote sobre esse tema tão 

candente, a audiência pública evidenciou duas grandes dificuldades 

que terão de ser enfrentadas pelo STF. Primeiro, o termo “direito ao 

esquecimento” não é o melhor: sugere um controle dos fatos, um 

apagar da História que, além de ser impossível e indesejável, não se 

coaduna com o significado técnico por trás da expressão, 

consubstanciado na tutela da identidade pessoal e do direito de toda 

pessoa humana de ser corretamente retratada em suas projeções 

públicas. 

Segundo, o tema, bem ou mal posto, tangencia diversas outras 

questões polêmicas, como a indexação de resultados por motores de 

busca da internet, a tutela post mortem do direito à imagem, e assim 

por diante. (SCHREIBER, Anderson. As três correntes do direito ao 

esquecimento. Disponível em: <https://jota.info/artigos/as-tres-

correntes-do-direito-ao-esquecimento-18062017> Acesso em: 11 jul. 

2017) 

 

 O último acórdão a ser analisado é o do Recurso Especial nº 1.342.640/2012 – 

SP, o qual versa sobre a possível aplicação do direito ao esquecimento nos casos de 

divulgação de conteúdo ofensivo divulgado em rede social, trazendo a Internet como 

uma grande causa de alegação de direito ao esquecimento nos dias atuais. A ministra 
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relatora foi a Ministra Nancy Andrighi, com julgamento no dia 07 de fevereiro de 2017. 

Segue a ementa do acórdão:  

 

Civil e processual civil. Recurso Especial. Ação de obrigação de fazer. 

Orkut. Remoção de conteúdo reputado ofensivo. Possibilidade. 

Monitoramento prévio de publicações na rede social. Fornecimento de 

dados pessoais. Impossibilidade. Julgamento extra petita. Presença. 

Astreintes. Obrigação impossível. Afastamento. (STJ – Rec. Esp. nº 

1.342.640/2012- SP) 

 

 O caso diz respeito a uma ação de obrigação de fazer ajuizada em face do 

Google em virtude de divulgação de informações ofensivas à reputação do autor no site 

de relacionamentos ORKUT, feitas por uma terceira pessoa identificada como “Allan 

Fernandes Piccinin”, em que se pleiteia a remoção de conteúdo considerado ofensivo do 

ORKUT e a apresentação dos danos cadastrais (nome completo, endereço, RG e CPF) 

do usuário responsável pela divulgação do conteúdo ofensivo. Houve concessão de 

tutela antecipada para determinar a exclusão de todo o conteúdo ofensivo ao autor. 

 Em 1ª instância, o pedido foi julgado procedente para determinar ao Google que 

monitore previamente as mensagens e informações a serem divulgadas por “Allan” com 

referência expressa à pessoa do requerido, por um período de 6 (seis) meses, 

removendo-as do ORKUT. Em 2ª instância, a sentença foi mantida.  

 Após, o caso foi levado ao STJ pelo Google através de Recurso Especial, com o 

argumento de que houve violação dos arts. 2º, 128, 293, 460, 461 e 535 do CPC/73; e 

248 do CC/02, bem como dissídio jurisprudencial. Além de negativa de prestação 

jurisdicional, foi apontado a ocorrência de julgamento extra petita, consistente na 

imposição de obrigação impossível (monitoramento prévio do conteúdo) não requerida 

pelo autor da ação, imposta apenas em sede de sentença. Aduz que tal condenação não 

pode ser tida como consequência da decisão antecipatória de tutela. No mais, foi 

sustentada a impossibilidade de monitoramento prévio da inserção de conteúdo, bem 

como de apresentação de dados pessoais do usuário, motivo pelo qual não haveria de se 

falar em aplicação de multa cominatória, na hipótese de obrigação de fazer impossível. 

 Primeiramente, entendeu-se que não houve ofensa ao art. 535 do CPC/1973, vez 

que o tribunal de origem enfrentou as questões suscitadas, não havendo ocorrência de 

omissão, contradição ou obscuridade. 
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 Contudo, os ministros julgadores seguiram o entendimento já consolidado da 

Corte no sentido de que os sites de busca, como o Google: 

 

[...] (i)  não  respondem objetivamente  pela  inserção no site, por 

terceiros, de informações ilegais;  (ii)  não podem ser obrigados a 

exercer um controle prévio do  conteúdo  das  informações  postadas  

no site por seus usuários; (iii) devem, assim que tiverem 

conhecimento inequívoco da existência de  dados  ilegais  no  site,  

removê-los imediatamente, sob pena de responderem  pelos  danos  

respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente   eficaz   de   

identificação  de  seus  usuários,  cuja efetividade será avaliada caso a 

caso". Precedentes. (STJ – Rec. Esp. nº 1.342.640/2012- SP) 

 

 Outrossim, a Corte concluiu que, in casu, houve julgamento extra petita, visto 

que o autor requereu a remoção e guarda do conteúdo on-line por seis meses e o Juízo 

obrigou o Google a manter um “monitoramento prévio” das atividades de um 

determinado usuário pelo mesmo período: 

 

Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual 

não constitui julgamento extra petita a decisão do Tribunal de origem 

que aprecia o pleito inicial interpretado em consonância com a 

pretensão deduzida na exordial como um todo. 

Na  hipótese,  contudo,  há  julgamento  extra petita se a autora requer  

a  remoção  e  guarda de conteúdo on-line por seis meses e o Juízo  

obriga  a recorrente a manter um "monitoramento prévio", pelo 

mesmo período, de determinado usuário de aplicação de internet. (STJ 

– Rec. Esp. nº 1.342.640/2012- SP). 

 

 Ademais, considerou a obrigação imposta pelos juízos ordinários impossível: 

 

Há violação ao art. 461 do CPC/73 a imposição de multa cominatória 

para obrigação de fazer que se afigura impossível de ser cumprida, o 

que enseja o afastamento das astreintes. (STJ – Rec. Esp. nº 

1.342.640/2012- SP). 

 

 Ademais, a relatora Nancy Andrighi, em seu voto, asseverou o seguinte: 

 

O controle editorial prévio do conteúdo das informações se equipara à 

quebra do sigilo da correspondência e das comunicações, vedada pelo 

art. 5º, XII, da Constituição Federal. Não bastasse isso, a avaliação 

prévia do conteúdo de todas as informações inseridas na web 
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eliminaria um dos maiores atrativos da internet, que é a transmissão de 

dados em tempo real. (STJ – Rec. Esp. nº 1.342.640/2012- SP) 

 

Por fim, a Corte deu provimento ao recurso, reformando as decisões anteriores. 

Nestes termos, observa-se um entendimento de suma importância: a obrigação de 

monitorar antecipadamente as informações e conteúdos que serão disponibilizados pelos 

usuários das redes sociais ou aplicativos de Internet não existe no ordenamento jurídico 

brasileiro – já que a prática configuraria “censura prévia à livre manifestação em redes 

sociais”, segundo palavras da ministra relatora Nancy Andrighi em seu voto.  
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CONCLUSÃO 

 O objeto desta monografia foi a análise do direito ao esquecimento no contexto 

dos direitos da personalidade e demais direitos fundamentais como a liberdade de 

informação e expressão, todos à luz da dignidade da pessoa humana, tendo em vista 

identificar o interesse que deve preponderar em alguns casos concretos. 

 Princípios e normas legais são espécies de norma jurídica. Regras legais são 

gerais e abstratas; os princípios jurídicos são mais abrangentes; projetam a otimização 

de condutas humanas; têm como conteúdo valores predominantes na vida social. 

 O Direito brasileiro passou por uma nova forma de interpretação jurídico-

normativa a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, se 

materializando com o Código Civil de 2002. Essa nova interpretação se reflete na 

valorização dos princípios constitucionais, que, atualmente, ocupam espaço dos 

princípios gerais do direito. Isto significa que as normas legais têm como fundamento os 

princípios constitucionais. 

 A dignidade da pessoa humana é valor fundamental da ordem jurídica brasileira, 

por ser inerente à constituição do Estado Democrático de Direito. A ideia da dignidade 

humana significa que o homem, em virtude tão somente de sua condição humana, é 

titular de direitos que devem ser reconhecidos e respeitados por seus semelhantes e pelo 

Estado. 

Todo indivíduo, ademais, é titular do direito da personalidade, sendo o conjunto 

de atributos inerentes à própria condição humana, exposto na CRFB e no CC. E sua 

violação produz um prejuízo que tem repercussão jurídica, econômica ou patrimonial, o 

que ensejará diversas formas de reparação, como o direito de resposta, a divulgação de 

desmentidos de caráter geral e/ou a indenização pelo dano não patrimonial (ou moral).  

A liberdade de informação refere-se ao direito individual de comunicar fatos de 

maneira livre e ao direito de ser deles informado. Pode-se dizer que a liberdade de 

informação se insere na liberdade de expressão. Qualquer cidadão tem o direito de 

informar e ser informado, mas a informação deve ser levada aos indivíduos de forma 

correta e adequada, sendo ainda, imparcial e pertinente com a realidade fática, 

atendendo a sua função social, sem que se tenha qualquer tipo de deturpação.  
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A imprensa permite tanto o acesso à informação quanto dá o direito à expressão, 

ou seja, concentra tanto a liberdade de informar, como também, a liberdade de ser 

informado. Entretanto, a liberdade de expressão pode facilmente desconstruir 

reputações. Ela exerce, muitas vezes, influência na opinião das pessoas através dos 

noticiários. Às vezes, as informações não são verdadeiras, ou são até difamatórias ou 

distorcidas; assim, há dever dos veículos de informações, em não praticar violação do 

princípio da dignidade da pessoa humana. Os meios de comunicação exercem uma 

função sócio-política e cultural, porém, as informações que são divulgadas pela 

imprensa em certos casos, agridem direitos individuais e fundamentais, como a honra e 

a privacidade. 

Tendo em vista esses “males” que podem advir do mau uso do direito à 

liberdade de informação e expressão, o Enunciado nº 531 de 2013, aprovado no VI 

Jornada de Direito Civil, prevê que a tutela da dignidade da pessoa humana na 

sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. 

O direito ao esquecimento está intimamente ligado à proteção dos direitos da 

personalidade, os quais são verdadeiros direitos subjetivos, que tem por objeto os 

atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções sociais. A 

imagem, a honra, a intimidade e a privacidade são os direitos da personalidade tutelados 

na Constituição Federal e no Código Civil Brasileiro.  

Conceitualmente, pode-se dizer que o direito ao esquecimento é o direito que 

uma pessoa possui de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em 

determinado momento de sua vida, seja exposto ao público em geral, causando-lhe 

sofrimento ou transtornos. O que busca se discutir na sua aplicação, é a forma como 

esses fatos estão sendo utilizados, qual o objetivo da sua exposição, e não como uma 

forma de apagar ou reescrever o passado do indivíduo envolvido.  

É possível obter tutela judicial para reconhecer o direito ao esquecimento e 

proteger o direito à dignidade humana contra situações que sejam vexatórias e 

constrangedoras, fazendo com que as mesmas não sejam lembradas eternamente.  

Embora tenha suas origens na esfera penal, sendo aplicado como forma de 

ressocializar ex-detentos, o direito ao esquecimento mantém-se permanentemente como 

tema de extrema importância devido à tecnologia e fácil acesso a informações, em razão 

da propagação de mídias sociais através da Internet. Atualmente, as notícias e 
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informações são eternizadas na rede mundial de computadores, sendo possível 

relembrar facilmente, ao acessar informações, fotos e vídeos, fatos ocorridos há anos. 

Neste diapasão, o grande cerne em torno da questão e o objeto central desta 

pesquisa é como conciliar o direito de ser esquecido com princípio da liberdade de 

informação e expressão, sendo todos tutelados juridicamente pela Constituição Federal.  

É indubitável que ninguém pode ser obrigado a conviver eternamente com os 

erros passados, independentemente da verificação de se tratar de uma informação de 

interesse público. Assim, em certas situações há a abusividade da divulgação da 

informação, e nesses casos têm se aplicado a ponderação e o juízo de razoabilidade dos 

julgadores no caso concreto. 

Quando as normas de igual hierarquia colidem em abstrato, não podem fornecer 

a solução do problema. Assim, a atuação do intérprete é fundamental, criando o direito 

aplicável ao caso concreto, a partir dos elementos normativos.  

A ponderação de normas, bens ou valores é a técnica a ser utilizada pelo 

intérprete, por meio do qual ele fará concessões recíprocas, tentando preservar ao 

máximo cada um dos interesses em questão, ou no limite deles proceder à escolha do 

bem ou direito que irá prevalecer em concreto, por realizar mais adequadamente a 

vontade constitucional. 

A jurisprudência confirma que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e 

tribunais superiores, reconhece-se o direito ao esquecimento dos condenados que 

cumpriram a pena ou dos absolvidos, valendo-se da ponderação de valores ou 

princípios. 

No caso da Chacina da Candelária, embora tenha sido reconhecido que a 

reportagem se mostrou fidedigna com a realidade, a receptividade do público alvo é apta 

a reacender a desconfiança geral acerca da índole do autor, ao se reforçar imagem, não 

como inocentado, mas sim como indiciado. Nova veiculação do fato, com a indicação 

precisa do nome e imagem do autor, significa violação de sua dignidade.  

Em outro caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial 

não foi provido, evidenciando que não caberia direito à indenização, a título de violação 

do direito ao esquecimento, pois: a imagem da falecida não foi utilizada de forma 
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degradante ou desrespeitosa; não se vislumbra o uso comercial indevido de sua imagem, 

com os contornos que tem dado a jurisprudência para franquear a via da indenização. 

A jurisprudência entende ainda, para o mundo virtual, ser ilegítima a 

responsabilização dos provedores de pesquisa pelo conteúdo do resultado das buscas 

realizadas por seus usuários. Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a 

eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou 

expressão ou ainda, obrigados a monitorar antecipadamente as informações e conteúdos 

que serão disponibilizados pelos usuários das redes sociais ou aplicativos de internet, 

visto que a prática configuraria censura prévia à livre manifestação em redes sociais. 
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