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RESUMO 

 

O presente trabalho visa discutir sobre os direitos fundamentais, sua conceituação, 

alcance e as técnicas de conflito entre estes direitos. Será objeto da pesquisa: o direito 

fundamental a liberdade de expressão compreendida aqui também a liberdade de 

imprensa em detrimento ao direito ao esquecimento.  Visa-se então compreender sobre o 

direito de esquecimento, sua natureza jurídica na ordem constitucional brasileira, sua 

aplicação segundo entendimento jurisprudencial na realidade jurídica brasileira e na 

realidade internacional. Em tempos modernos como este, em que a informação se propaga 

através dos mais variados meios e com maior velocidade, o direito ao esquecimento ganha 

mais visibilidade, perpassando todos os demais ramos direito. Assim, é possível definir o 

direito ao esquecimento como direito fundamental? Como determinar e fiscalizar a 

aplicação deste direito? Objetiva-se, portanto, ao longo da pesquisa compreender o direito 

ao esquecimento, além de buscar a resposta a estes e tantos outros questionamentos em 

relação a este direito. 

. 

 

Palavras-chave: Direito fundamental. Conflito. Liberdade de expressão. Direito ao 

esquecimento. Solução do conflito. Direito ao esquecimento na ordem jurídica brasileira 

e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to discuss fundamental rights, it’s conceptualization, scope and 

techniques of conflict between those rights. The subject of the research will be: the 

fundamental right to freedom of expression., included here also freedom of the press to 

the detriment of the right to be forgotten. The aim is to understand the right of forgetting, 

it’s legal nature in the Brazilian constitutional order, it’s application according to 

jurisprudential understanding in Brazilian and international legal reality. In modern times 

like this, in which information propagates through the most varied means and with greater 

speed, the right to be forgotten gains more visibility, passing through all other right 

branches. So, is it possible to define the right to be forgotten as a fundamental right? How 

to determine and monitor the application of this right? Therefore, throughout the research, 

it is intended to understand the right to be forgotten, in addition to seeking answers to 

these and many other questions regarding this right. 

. 
 

Keywords: Fundamental right. Conflict. Freedom of expression. Right to be forgotten. 

Conflict resolution. Right to be forgotten in the Brazilian and international legal order. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão do Curso de Direito da Universidade Federal 

Fluminense, campus Aterrado, objetiva analisar criticamente as teorias dos direitos 

fundamentais.  

A partir desses marcos teóricos visa-se compreender a evolução dos direitos 

fundamentais ao longo da história e, bem assim, examinar como tais teorias são utilizadas 

e aplicadas pelo Poder Judiciário brasileiro. 

Dessa maneira, uma vez superado entendimento quanto à estrutura e teorias 

referentes aos direitos fundamentais, busca-se compreender quais são os critérios para 

determinar a prevalência de um determinado direito fundamental em detrimento de outro 

direito fundamental conflitante, em dado caso concreto. 

A relevância da temática do trabalho pode ser constatada diante da grande e cada 

vez mais crescente consagração de direitos como fundamentais em uma realidade cada 

vez mais virtual, o que implica em desafios ao Direito e aos seus operadores. 

Nesse cenário, tem-se como questão problema o reconhecimento do direito ao 

esquecimento como condição de possibilidade ao respeito à dignidade e à privacidade da 

pessoa humana. A hipótese que se traz é: até que ponto o Estado deve intervir para 

reconhecer o direito ao esquecimento e por que deveria tutelá-lo? 

 Embora não ainda não se tenha uma delimitação e orientação pela 

jurisprudência ou doutrina brasileira a respeito deste direito, este já é alvo de muitas 

discussões. Em razão disso, é de extrema relevância a utilização além do método crítico 

dialético e jurisprudencial, a utilização da metodologia do direito do comparado, haja 

vista que o modo como este tem sido delimitado pela jurisprudência internacional pode 

influenciar sua delimitação pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

O direito ao esquecimento trata-se, portanto de temática que apesar de ser 

recente, já é aplicado pelo judiciário e é muito questionado, pois este esbarra em questões 

polêmicas e delicadas, tais como o direito fundamental à liberdade de expressão.  

Ante as muitas incertezas jurídicas trazidas pelo direito ao esquecimento e sua 

recorrente aplicação pela jurisprudência, seu estudo, alcance, sua análise mostra-se 

primordial para definir questões que podem tangenciar as mais diversas áreas do Direito. 
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Para o desenvolvimento deste estudo, adotar-se-á pesquisa exploratória, fundada 

em elementos qualitativos e quantitativos e em doutrina nacional e estrangeira, 

jurisprudência e legislação. 

Assim, o trabalho será dividido em dois (02) capítulos: 

No capítulo I objetiva-se tratar sobre os aspectos dos direitos fundamentais, seu 

histórico, suas dimensões, bem como trazer à baila para reflexão algumas linhas de 

pensamento que têm contribuído para o desenvolvimento da teoria dos direitos 

fundamentais e, a reboque, do direito ao esquecimento, a partir de uma perspectiva de 

ponderação de interesses. Ainda, buscar-se-á examinar a teoria dos círculos concêntricos, 

desenvolvida pelo direito germânico, 

No capítulo II, por sua vez, serão analisados os aspectos do direito ao 

esquecimento. Assim, partindo deste direito, pretende-se estudar a sua fundamentalidade, 

aplicação pela jurisprudência internacional e pela jurisprudência brasileira e, bem assim, 

sobre o conflito de sua incidência em detrimento aos direitos fundamentais da liberdade 

de expressão e de pensamento. 
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1. HARMONIA E COLISÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

Ao longo deste capítulo é feita uma retrospectiva histórica sobre o 

desenvolvimento dos direitos fundamentais, seu surgimento e sua classificação segundo 

algumas dimensões, de tal forma a contextualizar tais informações com o direito ao 

esquecimento.          

   Foi também objeto de estudo neste capítulo, algumas correntes teóricas 

pertinentes aos conflitos entre os direitos fundamentais. Através disso, delimitou-se 

ainda, os critérios e as teorias que prevalecem no judiciário brasileiro em caso de direitos 

fundamentais colidentes.  

 

 

1.1.  Desenvolvimento dos Direitos Fundamentais 

 

 

Os direitos fundamentais podem ser conceituados, segundo Jorge Miranda1, 

como os direitos inerentes à própria pessoa humana, compreendem os direitos básicos da 

pessoa segundo seu nível atual de dignidade e suas situações fáticas. Os direitos 

fundamentais dependem das filosofias políticas, sociais, econômicas e das circunstâncias 

fáticas de determinada época e lugar. Os direitos fundamentais têm como grande 

característica a incorporação dos valores sociais de uma dada sociedade.   Segundo o 

mesmo autor, os direitos fundamentais por retirarem seu fundamento da Constituição, 

devem ser observados por todas as entidades públicas e particulares2. 

São muitas as terminologias correspondentes aos direitos fundamentais, dentre 

estas se destaca: direitos humanos fundamentais, direitos humanos, direitos do homem, 

direitos individuais, direitos, direitos públicos subjetivos, direitos naturais, liberdades 

fundamentais e liberdades públicas.       

Não há consenso doutrinário sobre o significado e a terminologia correta para 

referir-se a esta categoria de direito. Tratam-se de denominações, que ainda que sejam 

dotadas de consequências práticas distintas, não são reciprocamente incompatíveis ou 

apenas operam-se sob a lógica excludente, apresentando dessa maneira, grande relação3. 

                                                           
1 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 3ª ed. Coimbra: Coimbra, 2000. p. 4-10, 35. 
2 Idem. 
3SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luís Guilherme., MITIDIEIRO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 

São Paulo: ed. Revista dos Tribunais. 2012. p. 248. 
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Opta-se na pesquisa desenvolvida utilizar a expressão direitos fundamentais, 

haja vista que esta designação evidencia seu próprio conceito e conteúdo. Diante disso, 

segundo José Afonso da Silva, entende-se o direito enquanto nível do direto positivo e o 

qualitativo fundamentais como o conjunto de situações jurídicas sem as quais seria 

impossível a vivência humana, expressão, portanto que revela a essencialidade de tais 

direitos4. Ademais, a opção terminológica pelos direitos fundamentais, foi a própria 

designação adotada pelo constituinte brasileiro5.  

Os direitos fundamentais possuem matriz jusnaturalista - corrente filosófica que 

reconhecia a existência de direitos naturais e inerentes a todos os homens. John Locke foi 

um dos defensores desta corrente ao reconhecer como direitos naturais e inalienáveis o 

direito à vida, a liberdade, propriedade e resistência6. 

Outros antecedentes históricos importantes para o desenvolvimento dos direitos 

fundamentais foram as Revoluções Francesa e Americana. Contudo, a primeira vez que 

os direitos fundamentais foram positivados foi através da Declaração de Direitos do Bom 

Povo de Virgínia (1776)7.        

Não obstante, o surgimento dos direitos fundamentais encontra-se inserido na 

instauração dos regimes representativos e na concepção dos Estados modernos, em 

detrimento a dissolução de Estados monárquicos e concentrados. Nestes novos sistemas 

representativos, revela-se a grande importância atribuída a tais direitos, uma vez que 

esses, com vistas a garantia de sua maior efetividade, passaram a ser designados como 

critérios de classificação de um Estado. Diante disso, classificam-se os Estados que 

conseguem garantir a efetividade dos direitos fundamentais “Estados de Direto”, 

enquanto aqueles que não conseguem garantir a materialização de tais direitos recebem a 

denominação de “Estados de não de Direito8.  

Os direitos fundamentais são dotados de um caráter histórico. Segundo Norberto 

Bobbio9, os direitos fundamentais podem ser delimitados como os direitos do homem 

histórico, por esta razão, estes se modificam ao longo dos anos. Assim, os direitos que 

podem ser considerados fundamentais ao homem num determinado momento histórico, 

em decorrência das mudanças sociais, econômicas, culturais, da ampliação dos 

                                                           
4 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30ª ed, São Paulo: ed. Malheiros, 2008, p.178. 
5 SARLET, MARINONI e MITIDIEIRO, op. cit., p. 248. 
6SARLET, MARINONI e MITIDIEIRO, op. cit., p. 254. 
7 BULOS, Uadi Lamego. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva. 2015. p. 527-528. 
8 BOBBIO, Norberto.  A era dos direitos. 26ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 40.                                                        
9 Ibidem, p. 31-32.                                                                                          
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conhecimentos, da intensificação dos meios de comunicação, podem deixar de serem 

enquadrados como tal. Do mesmo modo, os direitos que até então não recebiam a 

designação de direitos fundamentais, podem vir a receber esta qualificação.  

O reconhecimento da historicidade dos direitos fundamentais, implica 

reconhecer sua mutabilidade e, à contrário sensu, do que se pensava outrora, implica 

também negar a existência de direitos fundamentais por natureza10. 

 

 

1.2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS A PARTIR DE FASES HISTÓRICAS 

 

 

  Partindo-se da natureza histórica dos direitos fundamentais, analisa-se sua 

evolução a partir da ideia de fases, dimensões ou gerações. É de grande importância o 

estudo da dimensão histórica dos direitos fundamentais, para que se possa melhor 

compreender a relevância e o alcance de cada direito. Neste sentido preceitua Sarlet11: 

 

 
A perspectiva histórica (evidentemente não apenas no que diz com a trajetória 

evolutiva dos direitos fundamentais) assume relevo não apenas como 

mecanismo hermenêutico, mas, principalmente, pela circunstância de que a 

história dos direitos fundamentais é também uma história que desemboca no 

surgimento do moderno Estado constitucional, cuja essência e razão de ser 

residem justamente no reconhecimento e na proteção da dignidade da pessoa 

humana e dos direitos fundamentais e dos direitos fundamentais do homem. 

Neste contexto, há que se dar razão aos que ponderam que a história dos 

direitos fundamentais, de certa forma (e, em parte, poderíamos acrescentar), é 

também a história da limitação do poder, ainda mais se consideramos o vínculo 

do dos direitos fundamentais com a história do constitucionalismo e do que 

passou a ser designado de Estado Constitucional  

  

 

 Também sobre a historicidade dos direitos fundamentais, ressalta Celso Lafer12: 
 

 

É sabido, no entanto, que o processo de positivação das declarações de direitos 

não desempenhou esta função estabilizadora, pois do século XVIII até os 

nossos dias, o elenco dos direitos do homem contemplados nas constituições 

& nos instrumentos internacionais f oram-se alterando com a mudança das 

condições históricas. É difícil, consequentemente, atribuir uma dimensão 

permanente, não-variável e absoluta para direitos que se revelaram 

historicamente relativos. 

 

 

                                                           
10 BOBBIO, op. cit., p. 18. 
11 SARLET, MARINONI e MITIDIEIRO, op. cit., p. 251 
12 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 2ª ed. São 

Paulo: Ed. Companhia das Letras, 1991, p. 124. 
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Há certa convergência doutrinária em reconhecer que o amadurecimento dos 

direitos fundamentais, se dá através de 03 (três) gerações ou dimensões – embora já 

existam outras - as quais devem ser entendidas segundo uma lógica integrativa e de 

complementaridade. Daí, neste sentido, reconhece-se como termo mais adequado a noção 

das dimensões dos direitos fundamentais, uma vez que o termo gerações vincula-se mais 

a uma ideia de ruptura13.     

Tem-se que os direitos fundamentais de primeira dimensão (geração) tiveram 

grande influência dos ideais franceses, de igualdade, liberdade e fraternidade que 

inspiraram a Revolução Francesa, no século XVIII. Compreendem os direitos de 

liberdade, podendo então, serem designados como direitos da liberdade. Este detém a 

titularidade nos indivíduos, são oponíveis ao Estado, tratam-se de faculdades e são 

caracterizados pela sua subjetividade, por valorizar as “liberdades abstratas” atribuídas 

ao “primeiro homem singular”. Em síntese, são direitos de resistência ou oposição ao 

Estado, encontram-se na categoria de status negativo14, ou seja, relacionam-se a uma 

prestação negativa do Estado. Direito à vida, à liberdade de locomoção, de expressão, de 

religião, de associação, são exemplos de direitos fundamentais de primeira dimensão15.  

Os direitos fundamentais de segunda dimensão (geração), por sua vez, têm sua 

origem histórica por volta do século XX, diferentemente dos direitos fundamentais de 

primeira geração, caracterizam por uma prestação positiva do Estado e correspondem aos 

direitos sociais 16. Recebem influência do movimento anti-liberal e da ascensão do Estado 

Social, sendo a igualdade o princípio matriz para seu desenvolvimento, do qual é 

indissociável. De início, correspondem as especulações filosóficas e políticas dotadas de 

forte conteúdo ideológico, estando presente nas Declarações das Constituições marxistas 

e na Constituição de Weimar e dominantes nas Constituições do segundo pós-guerra17. 

A implantação dos direitos fundamentais de segunda dimensão, tem um primeiro 

ciclo marcado pela baixa normatividade e efetividade, uma vez que a natureza desses 

direitos exige do Estado uma determinada prestação positiva, a qual nem sempre pôde ser 

cumprida em razão das muitas limitações, como a insuficiência de recursos. O que 

implicou a propagação de um movimento de juridicidade impondo a concretização de 

prestações para exercer tais direitos. Em decorrência de sua inefetividade, atravessaram 

                                                           
13 SARLET, MARINONI e MITIDIEIRO, op. cit., p. 260-261. 
14 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 563-564. 
15 BULOS, op. cit. p. 529. 
16Idem. 
17 BONAVIDES (2004), op. cit. p. 564-565. 
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uma crise, que vem sendo superada, pelo fato de muitas Constituições já preverem 

preceitos que garantam sua aplicabilidade imediata, não sendo mais possível sua 

observância ser ilidida sob a alegação do conteúdo mediato por via do legislador e 

programático e de tais normas18.  

Os direitos fundamentais de segunda dimensão ampliam a concepção dos 

direitos fundamentais para além da concepção individualista em que se pautavam os 

direitos fundamentais de primeira geração, inaugurando assim, uma fase em que os 

interesses são analisados de forma coletiva. Desse modo, os direitos de liberdade 

passaram também a abranger valores e princípios presentes no texto constitucional,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

garantindo congruência e unidade19.  

Já os direitos considerados de terceira dimensão, com fundamento no ideal de 

fraternidade da Revolução Francesa, são dotados de humanismo e universalidade, se 

consolidam no final do século XX, não se destinam a proteção de um indivíduo ou grupo 

específico, mas sim, visam proteger primordialmente a proteção do ser humano e se 

desenvolver a partir de temas pertinentes ao desenvolvimento humano 20, tendo então 

como aspecto determinante a sua titularidade difusa e coletiva. Estão nessa dimensão: os 

direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito à proteção ao patrimônio 

histórico cultural, à paz, à água potável, entre outros 21.      

Alguns autores propõem outras dimensões de direitos fundamentais. Para Paulo 

Bonavides a quarta dimensão dos direitos fundamentais compreende os direitos à 

democracia, à informação e ao pluralismo22. O direito a paz, segundo este autor deve ser 

considerado como direito fundamental de quinta geração23.    

Uadi lamego Bulos24, a seu turno, embora concorde com Paulo Bonavides em 

considerar o direito à paz como direito fundamental de quinta dimensão, propõe como 

direito fundamental de quarta geração o direito dos povos e como direito de sexta geração 

o direito à democracia, à informação e ao pluralismo político. 

                                                           
18  BONAVIDES (2004), op. cit. p. 564-565. 
19 Ibidem, p. 565-569. 
20 Ibidem, p. 569. 
21CARLI, Ana Alice De. A água e seus instrumentos de efetividade: educação ambiental, normatização, tecnologia e 

tributação. São Paulo: ED. MILLENNIUM, 2013. 
22BONAVIDES (2004), op. cit, .p. 571- 572. 
23 BONAVIDES, Paulo. A quinta geração de direitos fundamentais. Revista Direitos Fundamentais & Justiça, 2008, 

ano 2, n. 3, p. 82 e ss. 
24 BULOS, op. cit. p. 530-532. 
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A quarta dimensão dos direitos fundamentais pode ser também determinada pela 

manipulação genética, pela biotecnologia e bioengenharia. Dessa forma, a quarta 

dimensão dos direitos fundamentais é caracterizada pela delimitação jurídica dos avanços 

tecnológicos e dos seus limites constitucionais 25. 

O direito ao esquecimento, apresenta-se como “um poder ou faculdade conferido 

ao indivíduo para objetar a comunicação de um fato pretérito ou realidade desatualizada que 

lhe diga respeito e que ele queira ver esquecido; e ainda, para apagar ou retificar registros 

desse passado”26. 

A temática do direito ao esquecimento, abordada ao longo do trabalho, visa, mais 

adiante questionar a sua natureza jurídica enquanto direito atrelado ao direito de 

personalidade27, relacionado a honra, ao nome, a privacidade,  a intimidade e  vida privada, 

reconhecidos constitucional como direitos fundamentais pelo artigo 5º, X da Constituição 

Federal28, ou enquanto natureza jurídica autônoma, a ponto de assumir o status de direito 

fundamental, em decorrência da expansão tecnológica e informática, promovida pela 

sociedade da informação.        

Entendo, que o direito ao esquecimento se reconhecido, como direito atrelado aos 

direitos de personalidade, deveria então ser enquadrado como direito fundamental de primeira 

geração, tal como se sucede com o direito à honra. Em sentido diverso, caso, o direito ao 

esquecimento seja reconhecido como enquanto categoria autônoma de direito, assumindo a 

categoria de direitos fundamentais, estaria então compreendido como direito fundamental de 

quarta dimensão, por ganhar maior relevância em período de avanços na tecnologia da 

                                                           
25 OLIVEIRA, Samuel Antonio Merbach de. A Teoria Geracional dos Direitos do Homem. Disponível 

<http://www.theoria.com.br/edicao0310/a_teoria_geracional_dos_direitos_do_homem.pdf>. Acesso em 23 set. 2018, 

p. 21. 
26 TRIGUEIRO, Fábio Vinícius Maia. Direito ao Esquecimento na Sociedade da Informação. Dissertação (Mestrado 

em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra. Portugal: Coimbra, 2016. Disponível 

em<https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/41206/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o.%20Direito%20ao%20Esqu

ecimento%20na%20Sociedade%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em 20 de out. de 2018. 
27 Os direitos de personalidade segundo concepção de Maria Helena Diniz “são direitos subjetivos da pessoa de 

defender o que lhe é próprio, ou seja, a sua integridade física (vida, alimentos, próprio corpo vivo ou morto, corpo 

alheio, vivo ou morto, partes separadas do corpo vivo ou morto); a sua integridade intelectual (liberdade de pensamento, 

autoria científica, artística e literária) e sua integridade moral (honra, recato, segredo pessoal, profissional e doméstico, 

imagem, identidade pessoal, familiar e social)’’ (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Teoria geral 

do Direito Civil. 24. ed. SP: Saraiva.) 
28 BRASIL. Senado. Congresso. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 

Acesso em: 18 out. 2018.  “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”. 

 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/41206/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o.%20Direito%20ao%20Esquecimento%20na%20Sociedade%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/41206/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o.%20Direito%20ao%20Esquecimento%20na%20Sociedade%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o.pdf
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informação29, na qual as informações relativas a imagem do indivíduo, alcançam mais espaço 

em menor tempo.  

 

 

1.3. ASPECTOS RELEVANTES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA (S) TEORIA 

(S) DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

 

Nesse contexto, objetiva-se examinar a origem e a consolidação dos direitos 

fundamentais, bem assim discutir outras questões correlatas inerentes à relevância da 

tutela desses valores.          

Conforme esclarece Jairo Schäfer30, “o estudo da evolução dos direitos 

fundamentais confunde-se com a própria história do Estado de Direito”. 

A rigor, os direitos fundamentais uma vez positivados ganham maior 

repercussão e até mais efetividade. Pode-se dizer, segundo Sarlet, que o conflito entre 

direitos fundamentais decorre da amplitude de situações fáticas que um mesmo direito 

fundamental pode abranger31.       

 Assim, torna-se mais difícil a solução destes conflitos, ao se reconhecer que todos 

os direitos fundamentais gozam de mesma proteção e status pelo ordenamento jurídico32. 

Dessa forma, diferentemente das normas categorizadas como regras, que se aplicam 

segundo a subsunção, a solução de conflitos quando se tratam de direitos fundamentais, 

é um tanto mais complexa e difícil, uma vez que estes são dotados de grande conteúdo 

axiológico.          

O conteúdo valorativo dos direitos fundamentais, segundo Canotilho, pode ser 

verificado em todas a normas de direito fundamental sejam elas consagradoras de um 

dever subjetivo ou objetivo33.  Portanto, a solução de conflitos entre direitos fundamentais 

                                                           
29 “conjunto de conhecimentos, pesquisas, equipamentos, técnicas, recursos e procedimentos relativos à aplicação da 

informática em todos os setores da vida social.” (Cf. FERREIRA, Renata Marques.  FIORILLO, Celso Antonio 

Pacheco. Liberdade e Expressão e Direito De Resposta na Sociedade Da Informação. 1ª Ed. Rio De Janeiro: Lumen 

Juris, 2017, p. 01. apud RABAÇA, Carlos Alberto. BARBOSA, Gustavo Guimarães. Dicionário de comunicação. 10 

ed. Rio de Janeiro: Campos, Elsevier, p. 709).  
30 SCHÄFER, Jairo. Classificação dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2005, p. 14.        
31 SARLET, MARINONI e MITIDIEIRO (2012), op. cit., p. 327-330 
32 Ibidem, op. cit. 327-330. 
33Segundo Canotilho, as normas de direito fundamental assumem uma dimensão subjetiva, quando em determina uma 

relação trilateral determinada entre: o Estados e os destinatários, entre este e o Estado e entre os próprios destinatários. 

Como exemplo de norma desta natureza destaca o direito à vida, em que o individuo tem o direito de não ser morto 

pelo Estado, o Estado tem o dever de impedir a morte do indivíduo e o individuo tem direito a vida em relação aos 

outros indivíduos aos quais devem se abster de realizar esta conduta. As normas de natureza objetiva, são aquelas que 

fundamentam deveres que não tem relação com qualquer outro titular concreto, seriam aquelas destinadas a organização 

do Estado (Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2003. p. 1254-1256.) 
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de natureza colidentes, apenas pode ser resolvida através da análise em cada caso 

concreto34. Inclusive, a grande dificuldade de solucionar os conflitos entre dois ou mais 

direitos fundamentais é evidenciada por não se tratar de questão matemática, mas sim 

envolver interesses complexos e, em regra, todos fundamentais. 

Importante destacar que solucionar o conflito entre os direitos fundamentais, 

implica restringir a aplicação de um outro direito fundamental também tutelado pelo 

ordenamento jurídico. A restrição de um direito fundamental pode ser justificada pelas 

características de heterogeneidade e relatividade que são dotados os direitos 

fundamentais. Neste sentido assevera Sarlet 35: 

 

 

Por outro lado, considerando que nenhuma ordem jurídica pode proteger os 

direitos fundamentais de maneira ilimitada, a ideia de que os direitos 

fundamentais não sejam absolutos não tem oferecido maiores dificuldades e 

tem sido amplamente aceita no direito constitucional contemporâneo. Posto 

de outro modo, direitos fundamentais são — de regra —direitos submetidos 

a limites e suscetíveis de serem restringido.  

    

 

Os limites de restrição dos direitos fundamentais materializaram duas teorias, 

sobre o tema, a denominada “teoria interna” e a “teoria externa”. Para a teoria interna, os 

limites de restrição dos direitos fundamentais correspondem a algo que lhe é inerente, 

portanto, algo que lhes é ínsito à sua própria natureza: “limites imanentes”. Sobre as 

restrições na teoria interna, Virgílio Afonso da Silva sintetiza36: 

 

 

[...] Com isso se quer dizer, a partir do enfoque da teoria interna - e daí o seu 

nome - que o processo de definição dos limites de cada direito é algo interno a 

ele. É sobretudo nessa perspectiva que se pode falar em limites imanentes. 

Assim, de acordo com a teoria interna, "existe apenas um objeto, o direito com 

seus limites imanentes". A fixação desses limites, por ser um processo interno, 

não é definida nem influenciada por aspectos externos, sobretudo não por 

colisões com outros direitos. [...] Se isso é assim, ou seja, se a definição do 

conteúdo e da extensão de cada direito não depende de fatores externos e, 

sobretudo, não sofre influência de possíveis colisões posteriores, a conclusão 

a que se pode chegar, em termos de estrutura normativa, é que direitos 

definidos a partir do enfoque da teoria interna têm sempre a estrutura de regra. 

[...} a teoria interna tem o ônus de demonstrar a possibilidade de se 

fundamentar a limitação de direitos "a partir de dentro", de forma a excluir a 

necessidade de restrições externas. A principal figura a que se costuma 

recorrer, para esse fim, é aquela conhecida por limites imanentes. 

                                                           
34 ARAGÃO, João Carlos Medeiros. Choque entre direitos fundamentais: Consenso ou controvérsia? Revista de 

Informação Legislativa. Brasília a. 48 n. 189 jan./mar. 2011, p. 260. Disponível em 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/242874/000910807.pdf> Acesso em 23 de set. de 2018. 
35 SARLET MARINONI e MITIDIEIRO (2012), idem. 
36  SILVA, Virgílio Afonso da. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 

Constitucionais. Revista de Direito do Estado 4. 2006.  p. 37-38. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/242874/000910807.pdf
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Para a teoria externa, por sua vez, os direitos em seu nascedouro seriam 

ilimitados (então denominadas normas prima faci), até que fossem interpostas suas 

restrições, as quais implicariam na delimitação de um direito limitado (normas de posição 

definitiva)37. Isso não significa que todas as normas de direitos fundamentais devem ser 

restringidas pelo legislador infraconstitucional, este pode apenas limitar-se a detalhá-las. 

 Ainda sobre a teoria externa, destaca o autor Virgílio Afonso da Silva: “Ao 

contrário da teoria interna, que pressupõe a existência de apenas um objeto, o direito e 

seus limites (imanentes), a teoria externa divide esse objeto em dois: há, em primeiro 

lugar, o direito em si, e, destacado dele, as suas restrições”38.  

Nessa trilha depreende-se que a teoria externa ao conceber a possibilidade de 

criação de restrições às normas existentes, possibilita a sua maior aplicação e 

compatibilidade naquilo que compreende o campo de conflito dos direitos 

fundamentais39. Ainda, conclui João Carlos Medeiros Aragão: “Com base em tal diferença, 

é possível se atingir o sopesamento, como meio para solucionar colisões entre direitos 

fundamentais, e a regra da proporcionalidade”40. 

Segundo Sarlet, há pelo menos três modalidades de limitação dos direitos 

fundamentais: por expressa disposição constitucional (restrições diretas), por norma 

promulgada com fundamento na Constituição (restrições indiretas, também identificadas 

segundo Robert Alexy como reservas legais41), ou em razão do conflito de conflito de 

direitos fundamentais esta última, independe de autorização expressa pelo legislador para 

sua restrição42. 

Consoante lições de Alexy, as restrições dos direitos fundamentais derivada do 

conflito de direitos fundamentais podem ser denominadas de restrições das restrições e 

somente admitidas, no caso concreto, se for atribuído maior peso a um princípio em 

detrimento ao outro43 . 

                                                           
37 SARLET, MARINONI e MITIDIEIRO, op. cit., p. 329. 
38 SILVA, op. cit., p. 39-40. 
39 SARLET, MARINONI e MITIDIEIRO, op. cit., p. 329. 
40 ARAGÃO, op. cit. p. 265. 
41 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 2008. 5ª ed. 

p. 294-295. 
42 SARLET, MARINONI e MITIDIEIRO, op. cit., p. 331-332. 
43 ALEXY, op., cit., p. 296. 
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 Em caso de conflito de direitos fundamentais, faz-se mister compreender a 

situação fática para, a partir dela, racionalmente aplicar a norma adequada para solucionar 

o case. Nesse sentido, ensina Canotilho quanto à existência de colisão de direitos 

fundamentais 44: 

 

 

De um modo geral, considera-se existir uma colisão de direitos fundamentais 

quando o exercício de um direito fundamental por parte do seu titular colide com 

o exercício do direito fundamental por parte de outro titular. Aqui não estamos 

diante de um cruzamento ou acumulação de direitos (como na concorrência de 

direitos), mas perante um choque, um autêntico conflito de direitos. 

 

 

A definição de concorrência dos direitos fundamentais é também dada pelo 

autor45: 
    

 

A concorrência de direitos fundamentais existe quando um comportamento do 

mesmo titular preenche os pressupostos de fatos de vários outros direitos 

fundamentais.        

   

  
Voltando a Alexy, a compreensão da teoria dos direitos fundamentais relaciona-

se a distinção entre regras dos princípios, a qual pode ser mais facilmente compreendida 

quando constatadas colisões entre cada uma destas normas, nestes termos tem-se 46:  

 

 

Para a teoria dos direitos fundamentais, a mais importante delas é a distinção 

entre regras e princípios. (...) A diferença entre regras e princípios mostra-se com 

maior clareza nos casos de colisões entre princípios e de conflitos entre regras. 

 

 

 

Tendo isso em conta, o autor acima referido afirma que os conflitos entre regras 

encontram-se solução sob a validade, enquanto que os conflitos entre princípios, a  

validade já os precede e sua resolução é determinada pela ponderação, pela dimensão do 

peso de cada um dos princípios colidentes47. Dessa forma, assevera Alexy sobre a técnica 

de ponderação48: 

 

 

Essa relação de tensão não pode ser solucionada com base em uma precedência absoluta 

de um desses deveres, ou seja, nenhum desses deveres goza, "por si só, de prioridade". 

                                                           
44 CANOTILHO (2003), op. cit, p. 1270. 
45 CANOTILHO (2003), op. cit, p. 1268. 
46 ALEXY, op., cit., p. 86, 92. 
47 Ibidem, p.  93-94. 
48 Ibidem p. 95. 
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O "conflito" deve, ao contrário, ser resolvido "por meio de um sopesamento, entre os 

interesses conflitantes". O objetivo desse sopesamento é definir qual dos interesses - 

que abstratamente estão no mesmo nível - tem maior peso no caso concreto.  

 

 

Alexy, diverge de Dwokin, por considerar que a solução do conflito entre regras 

através da lógica do tudo ou nada é muito simples, alerta então,  para a necessidade de 

em caso de conflito entre regras, ser reconhecido como solução do conflito, a 

possibilidade de cláusulas de exceção, as quais derivam de princípios que, diferentemente 

do que afirma Dwokin, estas não seriam quantificadas, poderiam surgir diante de qualquer 

circunstância fática, sendo então sua aplicação imprevisível. Alexy ainda adverte para a 

possibilidade de as cláusulas de exceção serem vedadas no ordenamento jurídico de um 

determinado país49. 

 Para Robert Alexy, a superação de uma regra sobre outra em caso de colisão, 

implica também na superação dos princípios que as originaram, então designados como 

princípios formais. Neste sentido, assevera o autor50: 

 

 

Um princípio cede lugar quando, em um determinado caso, é conferido 

um peso maior a um outro princípio antagônico. Já uma regra não é 

superada pura e simplesmente quando se atribui, no caso concreto, um 

peso maior ao princípio contrário ao princípio que sustenta a regra. É 

necessário que sejam superados também aqueles princípios que 

estabelecem que as regras que tenham sido criadas pelas autoridades 

legitimadas para tanto devem ser seguidas e que não se deve relativizar 

sem motivos uma prática estabelecida. Tais princípios devem ser 

denominados "princípios formais". 

 

 

Alexy não concebe os direitos fundamentais com a natureza jurídica apenas de 

regras ou princípios, destacando para o reconhecimento majoritário da natureza jurídica 

dos direitos fundamentais como normas jurídicas de viés principiológico, razão pela qual 

em caso da coexistência de normas de direitos fundamentais colidentes, a resposta a este 

conflito seria a aplicação da técnica da ponderação acima descrita51. 

Entretanto, chama atenção Alexy para a possibilidade de os direitos 

fundamentais adquirirem dupla natureza jurídica, na medida em que podem apresentar 

duas faces: ora como princípios, ora como regras. Por exemplo, o direito à liberdade 

                                                           
49 ALEXY, op., cit., p. 93 -95. 
50Ibidem., p. 104-105. 
51 Idem. 
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artística, o qual embora princípio apenas possa ser reconhecido segundo matriz 

principiológica, ao mesmo tempo, este ao ser aplicado, impõe como regra a proibição de 

qualquer atividade estatal que tenha como finalidade coibir a liberdade artística52. 

Para Humberto Ávila, diferentemente dos autores anteriormente mencionados, 

não se pode distinguir normas como o conjunto de regras e princípios de acordo com a 

sua natureza e com as suas características correspondentes. Segundo o autor em tela, é a 

maleabilidade, seguindo as teorias de Alexy e Dworkin, que embora seriam atribuídas 

apenas aos princípios, esta também pode ser constatada, em alguns casos, nas regras. Isso 

também é o que se sucede, por exemplo, com a imprecisão (defesability), que malgrado 

ser característica dos princípios, mostra-se presente em muitas regras. E tem sido muito 

utilizada pelos tribunais que ao recorrerem, a uma legis, recorrem a um princípio sub-

entendido no cerne da regra no momento de consolidarem uma decisão53 

Ainda, na linha de intelecção de Ávila, entende-se não ser possível definir a 

modalidade de solução de conflito para cada uma das normas. Assim, não se poderia 

delimitar a aplicação da lógica do tudo ou nada restrita às regras, bem como também, não 

poderia atribuir a técnica da ponderação restrita aos princípios, visto que, pode a depender 

do caso concreto, aplicar, havendo conflitos entre normas classificadas como regras, a 

solução dada pela pelos princípios, determinando-se então a aplicação da ponderação, 

conforme já tem sido feito em alguns tribunais 54. 

Reconhece-se que Humberto Ávila55 desenvolve uma nova corrente teórica. 

Defende o autor, de maneira inovadora, que a distinção entre as normas jurídicas, aqui 

compreendidas, regras e princípios, apenas poderia ser feita através do método 

hermenêutico, de tal maneira, que apenas segundo critérios interpretativos (“intervenção 

constitutiva do intérprete”) e através da análise no caso concreto é se pode definir se a 

norma, trata-se de regra ou princípio. Portanto, a diferenciação entre regra e princípio não 

deve ser feita segundo indeterminação, estrutura lógica, a defectibilidade ou o modo de 

                                                           
52 ALEXY, op., cit., p.104-105. 
53 ÁVILA, Humberto Bergmarm. Teoria dos Princípios da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 17º ed. rev. 

e atual.  São Paulo: Malheiros, 2016. p. 16 
54 Ibidem, p. 17. 
55 Para Humberto Ávila, as normas jurídicas são determinadas pelas regras, pelos princípios e também pelos postulados 

normativos. Sobre os postulados normativos afirma o autor: “Os postulados normativos aplicativos são normas 

imediatamente metódicas que instituem os critérios de aplicação de outras normas situadas no plano do objeto da 

aplicação. Assim, qualificam-se como normas sobre a aplicação de outras normas, isto é, como metanormas. Daí se 

dizer que se qualificam como normas de segundo grau. Nesse sentido, sempre que se está diante de um postulado 

normativo, há uma diretriz metódica que se dirige ao intérprete relativamente à interpretação de outras normas”.( Cf. 

ÁVILA, Humberto Bergmarm. Teoria dos Princípios da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 17º ed. rev. e 

atual.  São Paulo: Malheiros, 2016. p.164) 
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aplicação, mas sim após a descoberta de sua essência, a qual delimita o caráter 

fundamental da norma56. 

 

 

1.4.  Poder Judiciário brasileiro, direitos fundamentais e a teoria da ponderação 

 

 

A primeira decisão proferida pelo Poder Judiciário brasileiro, em cuja ação foi 

suscitado o conflito entre direitos fundamentais, ocorreu no ano de 1951, na qual se 

aplicou o princípio da proporcionalidade57.       

 Tratava-se o caso em questão do Recurso Extraordinário de nº 18.331/SP, que 

tinha como relator o Ministro Orozimbo Nonato, e que se discutia a majoração do imposto 

de licença cobrado sobre cabines de banho no município de Santos. A empresa Marques 

&Viegas, sob a alegação de violação de seu direito fundamental a liberdade do exercício 

profissional, ingressou com uma ação, em sede de controle de constitucionalidade 

concentrado, baseado neste fundamento o juízo de primeiro grau reconheceu a 

inconstitucionalidade do aumento do tributo, por considerar que esta majoração  era 

excessiva e lesava a capacidade econômica do contribuinte de tal maneira a lhe impedia 

de desempenha uma atividade lícita58. 

Em sede recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou pela 

constitucionalidade da majoração do referido imposto com fundamento na 

correspondência da capacidade econômica do contribuinte, implicando na interposição 

de Recurso Extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, o STF 

identificou o conflito entre dois direitos fundamentais: imposição do pagamento do 

tributo pelo poder público e a liberdade do exercício profissional. Como solução a este 

conflito, determinou-se a aplicação da ponderação. Por fim, julgou-se pela 

                                                           
56Ávila, op.cit, p. 17. 
57 CARVALHO, Joana De Moraes Souza Machado Carvalho. A Colisão De Direitos Fundamentais Na Jurisprudência 

Do Supremo Tribunal Federal. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional). Universidade Federal do Ceará. 

Ceara: 2009. 73-75 Disponível em <http://www.dominiopublico.gov.br/download/cp021943.pdf > Acesso em 25 set. 

2019.  
58 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 18.331/SP. Rel. Ministro Orosimbo Nonat. Julgado 

em 21/09/1951. Disponível em <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/13321/12226> 

Acesso em 28.10.2018. 

 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/13321/12226
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constitucionalidade do aumento do tributo, por considerar não ter ocorrido a violação da 

liberdade do exercício profissional59. 

Após este julgado muito outros vieram a reboque em que se discutia conflitos 

entre normas (regras e princípios) de natureza fundamental.  Explica Sarlet 60: 

 

 

No Brasil, diferentemente de outros países, como é o caso da Alemanha (art. 

19, II, da Lei Fundamental de 1949) e Portugal (art. 18, II e III, da Constituição 

de 1976), não há previsão constitucional expressa a respeito dos limites dos 

direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. A tradição doutrinária 

e jurisprudencial brasileira, todavia, ainda que nem sempre da mesma forma 

acabou por recepcionar tal noção, objeto de farta análise doutrinária e 

expressiva (embora muitas vezes controversa) prática jurisprudencial. 

 

 

A ponderação pode ser definida segundo Ávila, como “método destinado a 

atribuir pesos a elementos que se entrelaçam, sem referência a pontos de vistas que 

orientem este sopesamento” A ponderação, assim, é entendida como mero método, 

desprovida de critérios formais e materiais, podendo apenas ser aplicada em caso da 

utilização de alguns parâmetros, dentre os quais se destaca a proporcionalidade e a 

razoabilidade61. 

A rigor, a ponderação pode ser direcionada através da aplicação da concordância 

prática, que surge da “coexistência de valores que apontam total ou parcialmente para 

sentidos contrários”, aplicar a concordância prática, significa tentar harmonizar os valores 

tutelados de tal maneira, que eles fiquem ao máximo protegidos. A concordância prática, 

assim como a ponderação, é despida de critérios formais e materiais, razão pela para ser 

efetivada necessita a aplicação de critérios, acentua Ávila62. 

Na ponderação também se aplica a proibição do excesso, a qual deve ser 

utilizada toda a vez em que um direito fundamental for objeto de colisão e for restringido 

e implica que proibir a excessiva restrição de qualquer direito fundamental, de tal forma 

que possa ser retirada a eficácia deste direito fundamental63. 

Para possibilitar a técnica de sopesamento pela ponderação, Alexy, estabeleceu 

algumas premissas as quais são adotadas pelo Brasil. Dentre estas premissas, destaca-se 

                                                           
59 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 18.331/SP. Rel. Ministro Orosimbo Nonat. Julgado 

em 21/09/1951. Disponível em <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/13321/12226> 

Acesso em 28.10.2018. 
60 SARLET, MARINONI e MITIDIEIRO, op. cit., p. 338. 
61 ÁVILA, op. cit. p. 185. 
62. Ibidem, op. cit. p. 187-188. 
63 Ibidem, p. 188. 
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como primeira delas, a premissa que os direitos fundamentais são construídos conforme 

a estrutura de princípios, o que implica em reconhecê-los como mandamentos de 

otimização. Assim, os direitos fundamentais podem ser satisfeitos em graus diversos, de 

acordo com a realidade fática e com as possibilidades jurídicas64. Como segunda 

premissa, menciona-se que os valores constitucionais ao colidirem, implicariam em 

restrições recíprocas entre os valores tutelados, devendo prevalecer aquele de maior peso. 

Como terceira premissa, destaca a utilização da ponderação, como meio eficaz para 

solucionar o conflito entre princípios sem que qualquer um deles seja retirado do 

ordenamento jurídico. Pela ponderação, também se defende, pela aplicação técnica do 

sopesamento, devendo prevalecer o princípio de maior peso sobre o de menor de peso65. 

Flávio Tartuce, conclui sobre a ponderação: “a aplicação da ponderação nada 

mais é do que a solução do caso concreto de acordo com máxima proporcionalidade”. O 

mesmo autor, ainda realça a relevância desta técnica de decisão, que passou a ser 

positivada no ordenamento jurídico com a promulgação do Novo Código de Processo 

Civil em 2015, através do art. 489, §2º do CPC/15, que dispõe66:  

 

 

Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: [...] § 2o No caso de colisão 

entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação 

efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada 

e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão 67 . 

 

 

Através da utilização da ponderação, a proporcionalidade enquanto critério para 

sua promover sua efetividade alcança maior realce. Sobre a proporcionalidade, Sarlet 

esclarece68: 

 

 

Para a efetivação de seus deveres de proteção, corre o Estado — por meio de 

seus órgãos ou agentes — o risco de afetar de modo desproporcional outro(s) 

direito(s) fundamental (is), inclusive o(s) direito(s) de quem esteja sendo 

acusado de violar direitos fundamentais de terceiros. Esta hipótese corresponde 

às aplicações correntes do princípio da proporcionalidade como critério de 

controle de constitucionalidade das medidas restritivas de direitos fundamentais 

— atuantes, nesta perspectiva, como direitos de defesa. O princípio da 

proporcionalidade atua aqui, no plano da proibição de excesso, como um dos 

principais limites às limitações dos direitos fundamentais. 

                                                           
64 ALEXY, op. cit. p. 91. 
65ALEXY, op. cit.  p. 94-99. 
66 TARTUCE, Flávio.  Direito Civil: Lei de Introdução e Parte geral. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense LTDA, 2017, p. 

140. 
67 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm> Acesso em 28 de out. de 2018. 
68 SARLET, MARINONI e MITIDIEIRO, op. cit., p. 338. 
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A proporcionalidade é compreendida como um princípio pela jurisprudência 

brasileira69, sendo este, cada vez mais aplicado pelo judiciário brasileiro em caso de 

conflito entre normas colidentes, o que garante a efetividade da ponderação. De tal sorte, 

a proporcionalidade,  também pode ser entendida, segundo Humberto Ávila, como 

“postulado estruturador da aplicação de princípios que se imbricam em torno de uma 

relação de causalidade de meio e fim”70, é aplicada segundo a delimitação  três exames 

essenciais: a adequação, que relaciona-se ao meio utilizado para buscar a realização do 

princípio, necessidade, relacionada ao fim que se objetiva realizar e a proporcionalidade 

em sentido estrito, que tem relação com o princípio colidente restringido71. Em sentido, 

semelhante entende Paulo Bonavides sobre a aplicação da proporcionalidade 72.   

Segundo os estudos de Robert Alexy, a máxima da proporcionalidade tem 

grande relação com os princípios. Mediante isto, o autor afirma, que a máxima da 

proporcionalidade se desdobra em três máximas parciais, são estas: a adequação (a 

utilização do meio menos gravoso, do meio mais adequado para se alcançar o fim 

desejado),  a necessidade (sua análise de concentra na “necessidade” da utilização do 

meio escolhido) e a proporcionalidade em sentido estrito (correspondente a ponderação e 

ao sopesamento dos princípios). Caso não haja um juízo de reprovação pela análise das 

condições fáticas segundo o estudo da adequação e da necessidade, procede-se a análise 

pela proporcionalidade em sentido estrito73. 

Alexy, ainda diferencia a máxima da proporcionalidade em sentido estrito das 

demais máximas parciais. Assim, afirma que as máximas parciais da necessidade e  da 

adequação, decorrem dos princípios como mandamentos de otimização em face das 

múltiplas possibilidades fáticas, a proporcionalidade em sentido estrito, decorre da 

natureza dos princípios como mandamentos de otimização em face das múltiplas 

                                                           
69 RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. REVISÃO DO VALOR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é firme no 

sentido de que evidente exagero ou manifesta irrisão na fixação, pelas instâncias ordinárias, viola os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível, assim, a revisão da aludida quantificação [...]. (BRASIL. REsp 

nº 746094/ES. Relator: Hélio Quaglia Barbosa. Julgado em: 07/01/06. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9038673/recurso-especial-resp-746094-es-2005-0070642-1/inteiro-teor-

14212703. Acesso em 28 de nov. de 2018)  
70 ÁVILA, op. cit. p. 205. 
71 ÁVILA, op. cit. p. 183, 204-205. 
72 BONAVIDES (2004), op. cit. p. 396-397. 
73 ALEXY, op. cit. p. 116-117 
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possibilidades jurídicas, ou seja, estas possibilitam a construção de uma decisão judicial 

em caso de princípios colidentes com base no sopesamento destes nos termos nas leis de 

colisão74. 

O princípio da proporcionalidade vincula-se ao Direito Constitucional através 

dos direitos fundamentais, uma vez que asseguram sua proteção, proporcionam a 

concepção de um novo Estado de Direito, marcado não apenas pela Constituição formal, 

restrito a lei, mas também pela Constituição Material, inserida na realidade fática75.   

No ordenamento jurídico brasileiro, a proporcionalidade pode ser encontrada em 

diversos dispositivos normativos, de forma implícita ou explícita, como se tem no art. 5º, 

inciso V, da CF/88, por exemplo. A proporcionalidade é um princípio geral do direito, 

que permeia todos os demais ramos do Direito. De modo que a sua não observância 

implica violação à constitucionalidade e à legalidade 76. Trata-se, como ensina Paulo 

Bonavides, de um “axioma do Direito Constitucional, corolário da constitucionalidade e 

cânone do Estado de Direito” 77. 

Uma outra forma de analisar o conflito entre direitos fundamentais se dá através 

da denominada teoria das esferas da personalidade (Sphärentheorie) ou teoria dos 

círculos concêntricos, cuja origem encontra lugar no direito alemão. Tal teoria vem sendo 

utilizada principalmente para diferenciar o caráter público do caráter privado, ganhando 

especial destaque a partir da década de 1950, com os pensadores Heinrich Hubmann e 

Heinrich Henkel78. 

No Brasil, a teoria dos círculos concêntricos começou a ser difundida pelos 

doutrinadores Paulo José da Costa Junior, Pablo Stolze Gagliano e Flávio Tartuce79.  

Ainda sobre esta teoria, Alexy80 afirma que a mesma é resultado do sopesamento do 

princípio da liberdade negativa com outros princípios colidentes.  

                                                           
74Ibidem, p. 118 
75 BONAVIDES (2004), op. cit. p.398-424. 
76 Ibidem. p. 392- 436. 
77 Ibidem, p. 436. 
78 FILHO, Wagson Lindolfo José (Org.). Teoria dos círculos concêntricos da esfera da vida privada. In: site 

Magistrado. Trabalhista. Publicado em 21 de março de 2016. Disponível em 

<http://www.magistradotrabalhista.com.br/2016/03/teoria-dos-circulos-concentricos-da.html> Acesso em 28 de out. 

de 2018. 
79 Idem. 
80Segundo entendimento de Alexy, a teoria das esferas  parte da noção das liberdades, sendo esta composta por uma 

liberdade positiva, a qual remete a escolha do indivíduo em caso de apresentar total  liberdade, embora tenha apenas 

uma única opção, uma única alterativa e a liberdade negativa (jurídica)  deve ser compreendida como as situações 

perante as quais se deve exigir do Estado uma postura negativa ou menor interferência possível do Estado na construção 

da decisão e exige uma postura positiva, no sentido do Estado ter que efetivar esta liberdade (Cf. ALEXY, op. cit. 345-

559.). O tema pode ser ilustrado com a interrupção da gravidez. (Cf. BADAWI, Karina Bonetti. Direito Geral de 

Liberdade: A Interrupção da Gestação como uma Liberdade Positiva ou Negativa. 2014. Disponível em:< 
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Vale ressaltar que a teoria das esferas (círculos concêntricos) também tem 

relação com os direitos de personalidade, sendo as esferas constituídas pelos objetos dos 

bens tutelados por este direito, tem-se então: a esfera privada, a confidencial e a íntima81. 

Entre cada uma destas, há graus de proteção distintos, de forma decrescente de proteção, 

sendo a mais interna aquela que guarda o direito que detém maior tutela.  

Nessa trilha, a teoria dos círculos concêntricos pode ser aplicada no direito ao 

esquecimento - entendido aqui como um desdobramento dos direitos da personalidade e, 

por conseguinte, do direito à intimidade, à privacidade, à honra, e à imagem, que em caso 

de conflito com o direito à liberdade de imprensa e de expressão merecem ser sopesados82. 

   Dessa maneira, a teoria das esferas revela-se em três círculos concêntricos, 

imbricados uns aos outros, denominadas como: esfera privada (Privatsphäre), íntima 

(Intimsphär) e secreta (Geheimsphäre). Sendo a esfera da privacidade a mais ampla, 

sendo também compreendida pelas demais.  

A rigor, a privacidade pode ser entendida como o direito de ser “deixado só”, 

remetendo a não interferência do Estado na vida do indivíduo e na possibilidade de poder 

exigir a tutela deste direito ao próprio Estado. Mais do que isso, proteger a privacidade 

significa preservar para si certos fatos que não causariam repercussão social e assim, a 

pessoa prefere não compartilhar83. Contudo, caso seja verificada a necessidade da 

repercussão social e o interesse público, este direito poderá será relativizado.  

Já a esfera íntima se mostra como esfera intermediária, cometendo determinados 

fatos restritos aos demais, mas que se são conhecidos por seus amigos e familiares 84.  A 

privacidade e a intimidade encontram-se previstas pelo art. 5º, X da Constituição Federal 

de 198885, que descreve: “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 

                                                           
https://editora.unoesc.edu.br/index.php/uils/article/viewFile/4432/3418>. Acesso em 29 de out. de 2018) sendo as 

liberdades negativas reconhecidas, no sentido de caber a mãe a escolha de como deveria ser feita esta interrupção e 

sendo dever do Estado proteger esta liberdade da genitora. A liberdade positiva, é reconhecida no sentido de que caberia 

ao Estado determinar através das leis as formas possíveis de interrupção da gestação.  
81 ALEXY, op. cit. 360-367. 
82 HIRATA, Alessandro. Direito à privacidade. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, 

Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Administrativo e Constitucional. Vidal 

Serrano Nunes Jr., Maurício Zockun, Carolina Zancaner Zockun, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível 

em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/71/edicao-1/direito-a-privacidade. Acesso em 08 de out. de 2018. 
83 HIRATA, op. cit.  
84 Idem. 
85 BRASIL. Senado. Congresso. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.Acesso em 08 de out. 

de 2018. 
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de sua violação”. O art. 21 do Código Civil brasileiro de 200286 estabelece que “a vida 

privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as 

providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”87.  

A esfera secreta é aquela que envolve o foro íntimo da pessoa, ou seja, envolve 

tudo aquilo que não se quer expor para ninguém, quando muito para alguém muito 

próximo e íntimo, como marido, esposa, namorado, namorada, mãe, pai etc. Por esta 

teoria, entende-se que o direito que se encontra mais dentro das esferas, é aquele que mais 

deve ser protegido88. Prova disso, é a previsão no art. 151 do Código Penal89 brasileiro, 

que trata do crime de violação de correspondência lacrada e remetida a outrem, 

independentemente de ser a carta dotada de conteúdo confidencial. Também vale pontuar 

o disposto no art. 154 do Código Penal,90 que versa sobre a violação do segredo 

profissional 91.           

Ainda sobre esta teoria, complementa Wagson Lindolfo José Filho92, que a 

privacidade, trata-se da circunferência mais externa, compreendendo um grande número 

das relações interpessoais, desde as mais rasas até as mais profundas. Neste círculo, há 

que se cogitar a possibilidade do interesse público prevalecer sobre à informação dos 

dados pessoais. Compõe esta esfera: a imagem do indivíduo, sus hábitos e costumes. Na 

parte central, o círculo intermediário é determinado pela intimidade ou confidencialidade, 

encontrando aqui a proteção do sigilo profissional, o sigilo domiciliar e algumas 

informações pessoais, tratam-se então de informações que são compartilhadas com um 

número reduzido de pessoas. Por fim, o último círculo, o mais interiorizado deles, é 

determinado pelo segredo, sendo este composto por fatos ou informações sigilosas, que 

não se pretende dividir com ninguém. As opções filosóficas, religiosas, sexual e religiosa, 

são exemplos que compõe esta esfera. O segredo apenas pode ser compartilhado em 

situação excepcional, caso em cede para o interesse público, trata-se da esfera que se tem 

maior tutela ou proteção dentre as demais. Esquematicamente, tem-se: 

                                                           
86BRASIL. Senado. Congresso. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, DF, 2002. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/Leis/2002/L10406.htm> Acesso em 08 de out. de 2018 
87 Ibidem. 
88 HIRATA, op. cit. 
89 BRASIL. Senado. Congresso. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm> Acesso em 08 de out. de 2018. 
90 BRASIL. Senado. Congresso. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm> Acesso em 08 de out. de 2018. 
91 HIRATA, op. cit. 
92 FILHO, op. cit.  

http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/Leis/2002/L10406.htm
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Imagem ilustrativa de própria autoria 

 

Diante disso, a aplicação desta teoria no caso do direito ao esquecimento em 

conflito direito de liberdade de imprensa e de expressão, deve partir da localização de 

qual esfera encontraria a mensagem ou imagem vinculada pela pessoa que sentiu lesada 

com esta divulgação. Tem-se então, que caso, esta informação se tratasse de um conteúdo 

de notório interesse público, encontrando-se na esfera da privacidade, o direito ao 

esquecimento caso fosse pleiteado, poderia não ser concedido, haja vista a relevância da 

informação para o interesse público.  

Com base nas pesquisas realizadas foi possível desenvolver alguns exemplos de 

casos concretos, nos quais há possibilidade – ou não - de incidência do direito ao 

esquecimento. Nesse sentido, tem-se abaixo três hipóteses93:   

 

 

Caso 1: Imagine certo político, que durante o mandato cometeu atos de 

corrupção, desviando recursos públicos ao longo de seu mandato, sendo então 

condenado. Após o cumprimento das medidas deseja ser “esquecido” de tais 

fatos para nova candidatura. Neste caso, dada à relevância do interesse público 

deste fato, ainda que o político queira resguardar tais atos em razão de sua 

privacidade, esta, aqui não prevalece, não podendo ser esquecida sua 

vinculação com tais notícias, pelo fato disso interferir no exercício da 

cidadania pelos cidadãos e ofender a moralidade e publicidade administrativas.   

 

Caso 2: Um funcionário do edifício onde morava um cantor famoso 

compartilhou o endereço deste nas redes sociais, causando problemas, a ponto 

de obstar a saída do artista e de seus familiares de sua própria casa.  

                                                           
93 Os exemplos aqui mencionados de autoria própria. 
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Diante disso, o referido artista ingressou com ação requerendo o esquecimento 

desta informação divulgada. Ainda que esta informação, fosse conhecida por 

alguns familiares e vizinhos, a revelação de seu endereço residencial impediu 

o seu exercício da sua vida intima, sendo assim, o esquecimento aqui é mais 

facilmente concedido em detrimento ao anterior.  

 

 Caso 3: Um candidato político portador da Síndrome de Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS), fato que apenas é conhecido por seus médicos, que 

guardam sigilo profissional. Contudo, ao longo do pleito eleitoral, para 

prejudicar sua vitória nas eleições, pois estava à frente nas pesquisas, seu 

adversário divulga a respectiva doença do candidato à mídia de tal maneira a 

lhe construir a imagem de pessoa promíscua. O então candidato político líder 

nas pesquisas de voto, sendo prejudicado com tal notícia, sentindo-se alvo de 

muitos preconceitos, caindo nas pesquisas quanto ao seu voto, deseja pleitear 

o esquecimento, ou seja, que sejam apagadas todas as informações que 

versavam sobre sua doença. Neste caso, o direito ao esquecimento, se fosse 

pleiteado, também seria mais facilmente concedido, em relação ao caso 

anterior, em decorrência da natureza do direito de matéria sigilosa. 

 

 

A teoria dos círculos concêntricos é muito utilizada pelos tribunais alemães, 

contudo, também apresenta críticas, conforme esclarece Hirata94. Dentre estas, pode-se 

mencionar a dificuldade de se determinar de forma objetiva e científica dos direitos que 

venham a integrar cada uma destas esferas e da ausência de relevância prática ao dividir 

as esferas, o que implicaria sempre numa mesma proteção jurídica.  

A teoria dos círculos concêntricos já foi aplicada também pela jurisprudência 

brasileira, como se sucedeu no denominado “Caso Cicarelli”. Nesta situação, entendeu o 

Poder Judiciário que as celebridades ao se exporem publicamente perdem o direito à 

privacidade, garantindo-se, entretanto, o direito à intimidade. No caso em questão, pelas 

imagens divulgadas versarem sobre cenas de sexo, ainda que estas tenham se dado na 

praia, estas não poderiam ter sido divulgadas, pelo fato de que tais imagens estariam no 

âmbito na intimidade 95.  

Assim, entendeu o Tribunal de Justiça de São Paulo, no Recurso de Apelação 

Cível nº 556.090.4/4-0096 

 

  

Os apelantes estão suportando violações não somente do direito à imagem, 

como da intimidade [leia-se vida privada] e convém colocar um fim a essas 

invasões. As cenas são de sexo, atividade mais íntima dos seres humanos. 

Ainda que as pessoas tenham errado e errare humanum est quando cederam 

aos impulsos dos desejos carnais em plena praia, a ingerência popular que se 

                                                           
94 HIRATA, op. cit.  
95 ALMEIDA, Gilberto. A liberdade de expressão e os círculos concêntricos. Blog Carol Santos (web).  Publicado em 

06 de set. de 2018. Disponível em: http://blogcarlossantos.com.br/a-liberdade-de-expressao-e-os-circulos-

concentricos/> Acesso em: 29 de out. de 2018. 
96 BRASIL. TJSP. Apelação Cível nº 556.090.4/4-00, da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo. Julgamento: 12 de jun. de 2008. Disponível em <https://www.conjur.com.br/dl/acordao_cicarelli.pdf> 

Acesso em 29 de out. de 2018. 

http://blogcarlossantos.com.br/a-liberdade-de-expressao-e-os-circulos-concentricos/
http://blogcarlossantos.com.br/a-liberdade-de-expressao-e-os-circulos-concentricos/
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alardeou a partir da comercialização do vídeo produzido de forma ilícita pelo 

paparazzo espanhol, afronta o princípio de que a reserva da vida privada é 

absoluta, somente cedendo por intromissões lícitas. [...] A questão do vídeo do 

casal ultrapassou o campo da individualidade e ganhou notoriedade pelo 

questionamento que se fez da capacidade de o Judiciário resguardar o direito 

de intimidade e de honra das pessoas, quando há violação pela Internet. 
Assim, na forma do art. 20, do CC, e porque se confirmou a inviabilidade de 

o site ser bloqueado na integralidade, caberá ao provedor atuar de forma a 

cumprir o que se decidiu, por ser o único com vínculo direto com a ilicitude e 

aquele que lucra com o negócio de risco. O YOUTUBE deverá provar que não 

se comporta como um negligent controller “assumindo ou endossando 

passivamente o conteúdo das publicações realizadas pelos usuários nos 

espaços privados”, conforme anota DEMÓCRITO RAMOS REINALDO 

FILHO [Responsabilidade por publicações na Internet, Forense, 2005, p. 

215] 

 

 

      

Do julgado acima mencionado é possível concluir de modo geral, que no caso 

de as imagens refletirem qualquer outra questão inerente a vida pública dos famosos, estas 

poderiam ser divulgadas, ainda que sem autorização, por estarem no âmbito da 

privacidade. Entende-se que, tratando-se de personalidades públicas, a regra é a de 

prevalecer a liberdade de imprensa e de expressão em relação a elas, uma vez que em 

relação a estas existe um interesse coletivo, o qual também deve prevalece sobre o 

interesse individual. Desse modo, somente quando se extrapola na divulgação e se ofende, 

além daquilo permitido como crítica, é que deve ser a liberdade de imprensa e de 

expressão serem restringidas. 

Nesse contexto, no próximo capitulo buscar-se-á delimitar sobre o direito ao 

esquecimento, sua conceituação, seu reconhecimento e aplicação pela jurisprudência 

internacional e brasileira.  
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2. DIREITOS EM CONSTRUÇÃO: DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

 

 Este capítulo será desenvolvido com ênfase no direito ao esquecimento, tendo 

como objetivo buscar compreender sua origem, segundo um marco teórico, temporal e 

jurídico, seu alcance enquanto direito fundamental, sua aplicação pela jurisprudência 

internacional e brasileira e os critérios que justificam a sua incidência.  

  

2.1. Da evolução do direito ao esquecimento do direito estrangeiro 

 

 

Na linha de pensamento de Ingo Wolfgang Sarlet e Arthur M. Ferreira Neto, 

entende-se que o desenvolvimento do direito ao esquecimento guarda relação com a 

ascensão do direito à privacidade, podendo este ser compreendido através de três grandes 

marcos: um marco teórico, um marco temporal e um marco jurídico, este determinado 

pela análise de alguns julgados.97.      

Como marco teórico tem-se a discussão sobre o direito à privacidade o qual tem 

íntima relação com o direito ao esquecimento e que é estudado por Warren e Brandeis, 

no século XIX, no ano de 1890. Para estes estudiosos, a privacidade compreendia o direito 

de estar só (“right to be alone”)98. 

Já o marco temporal para a evolução do direito ao esquecimento é determinado 

pelo século XIX, período do surgimento das inovações tecnológicas e de novos meios de 

comunicação, os quais, pelo amplo acesso e rápida velocidade de transmissão de 

informações, acabam dificultando a delimitação das barreiras entre o público e o privado 

e facilitando a violação do direito à privacidade99.  

Ainda segundo aos autores de Ingo Wolfgang Sarlet e Arthur M. Ferreira Neto, 

o atual marco temporal pertinente ao direito ao esquecimento no século XXI, com a 

internet, é delimitado pela “sociedade da hiperinformação”.  Esta, por sua vez, é 

                                                           
97 SARLET e NETO, op. cit,,  p. 19-21, 60.  
98 WARREN, Samuel D. BRANDEIS, Louis. The Right to Privacy. Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5. (Dec. 15, 

1890), p. 193-220. Disponível em < https://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf > Acesso 

em 28 de out. de 2018. “Recent inventions and business methods call attention to the next step which must be taken for 

the protection of the person, and for securing to the individual what Judge Cooley calls the right "to be let alone" [10] 

Instantaneous photographs and newspaper enterprise have invaded the sacred precincts of private and domestic life; 

and numerous mechanical devices threaten to make good the prediction that "what is whispered in the closet shall be 

proclaimed from the house-tops." apud SARLET,  Ingo Wolfgang , NETO Arthur M. Ferreira. Direito ao 

''esquecimento'' na Sociedade da Informação. 1ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019, p. 59-60. 
99 SARLET e NETO, op. cit. p. 60. 

 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Arthur+M.+Ferreira+Neto&search-alias=books
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caracterizada pela ascensão da incidência do direito ao esquecimento, pela armazenagem 

barata de informação, pela recuperação rápida de arquivos, pelo alcance global do 

conteúdo divulgado e por promover o fenômeno da “memória digital” 100. 

Por “memória digital”, entende-se como a construção da memória partindo de 

uma estrutura dinâmica, promovida por ferramentas externas aos indivíduos e por 

ferramentas materiais e imateriais. A construção da memória digital diferencia-se da 

memória construída psicologicamente pelo sujeito, justamente por esta ser dinâmica e 

assim, permitir que seja elaborada a partir da interação de terceiros, que podem não ter 

relação com o destinatário direto da memória. A memória digital, portanto, assume um 

caráter coletivo por permitir uma interação que ultrapassa o individuo que por ela é 

diretamente correspondente 101.      

Não obstante, a memória digital também promove a mudança de paradigma no 

sentido de “imortalizar” fatos, que permanecem na rede por tempo ilimitado. Mediante 

isto, a memória que tinha sua construção de forma excepcional subordinada ao esforço 

do individual de seu destinatário, passa a predominar como regra em detrimento ao 

esquecimento. Conclui-se que com a “sociedade da hiperinformação” e a consequente 

“imortalização de acontecimentos”, se promove uma memória digital que é perfeita, não 

sujeita a esquecimentos. Neste contexto, a memória sempre prevalece em detrimento ao 

esquecimento, mesmo que este não seja o desejo do indivíduo afetado. Este panorama 

favorece o aumento de pretensões judicias requerendo o direito ao esquecimento 102.  

Como primeiro julgado referente ao direito ao esquecimento, destaca-se o caso da 

atriz francesa Elisa Félix, conhecida com seu pseudônimo de Rachel, no ano de 1858, que 

ocorreu em razão da comercialização e uso indevido da imagem da atriz após seu 

falecimento, sem a sua autorização ou de seus familiares. A irmã da atriz ingressou com 

a ação, alegando a violação da privacidade, da intimidade da finada e que fosse impedida 

circulação de tais imagens. O pedido foi atendido pelo Tribunal de Siene, em 16 de junho 

de 1858103. Este julgado foi de grande importância, haja vista que dez anos após seu 

acontecimento, foi promulgada uma lei na França, que determinava o pagamento de uma 

multa em caso de divulgação de fatos que versem sobre a vida privada, sem que se tenha 

                                                           
100 SARLET e NETO, op. cit. p. 40-45. 
101Idem. 
102Idem. 
103FRANÇA. Tribunal Civil de La Seine, 16 de junho de 1858. Disponível em: 

<http://data.decalog.net/enap1/liens/Gazette/18580617.pdf> Acesso em: 28 de nov. de 2018 

 

http://data.decalog.net/enap1/liens/Gazette/18580617.pdf
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a autorização ou concordância daqueles que são expostos, trata-se então o caso, de 

primeira referência para proteção da imagem por um ordenamento jurídico 104. 

O segundo caso de destaque vincula-se com a morte do ex-chanceler alemão, 

Otto Von Bismarck, no ano de 1898. O caso jurídico é determinado pela ação perante o 

Tribunal Alemão dos familiares do Bismarck, devido a divulgação de imagens do falecido 

e de seu funeral, sem nenhuma autorização. No caso em questão, foi acatado o pedido dos 

familiares e foi impedida a circulação de novas fotografias, sendo os responsáveis 

condenados ao crime de injúria 105.  

Menciona-se como terceiro marco jurídico, o julgamento pelo Tribunal do 

Estado da Califórnia (EUA), diante da ação ajuizada pelo marido de Gabrielle Darley 

Melvin, ex-prostituta, que mesmo sendo inocentada da participação de um crime de 

homicídio, em 1918, teve sua imagem associada a produção de  um filme, no qual narrava 

a história do crime e divulgava imagens reais de seu julgamento, bem como também seu 

nome e sua imagem, sem nenhuma autorização. Isso desencadeou prejuízos para a 

reconstrução de sua vida, devido a vinculação de sua imagem ao fato criminoso e ao seu 

trabalho como prostituta, antes desconhecido por muitos e que através da obra 

cinematográfica passou a ser de natureza pública, implicando na em atitudes 

discriminatórias por seus  amigos e familiares106.  

Na decisão proferida, com fundamento no direito à felicidade107, pelo art. 1º da 

Constituição da Califórnia de 1849108, no qual estaria incluído o direito à privacidade, foi 

considerada que a vinculação do nome da autora à sua profissão que desempenhada de 

                                                           
104RIBEIRO, Diógenes V. Hassan. Proteção da Privacidade. São Leopoldo: Editora Unisinos,  2003, p. 16 apud. 

CARELLO, Clarissa Pereira. CACHAPUZ, Maria Cláudia Mércio (oriente.). Direito Ao Esquecimento: Parâmetros 

Jurisprudenciais. Dissertação (estrado em Direito). CANOAS/RS: 2017, Centro Universitário La Salle 

(UNILASALLE), p. 23-24. Disponível em: < 

https://biblioteca.unilasalle.edu.br/docs_online/tcc/mestrado/direito/2017/cpcarello.pdf> Acesso em 28 de out. de 

2018. 
105 SARLET E NETO, op. cit. p. 59-60 
106 CARELLO (2017), op. cit. p. 23-25 
107  “felicidade é, pois, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo [...] Agora que terminamos de falar 

das virtudes, das formas de amizade e das variedades de prazer, resta discutir em linhas gerais a natureza da felicidade, 

visto afirmarmos que ela é o fim da natureza humana.” (ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco; Poética/ Aristóteles; 

seleção de textos de José Américo Motta Pessanha.4. ed. São Paulo : Nova Cultural, 1991. Os pensadores; v. 2, p. 19, 

230) 
108 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Constitution of the State of California (1849). Disponível em: 

<http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/18490000_UsaCalifornia_eng.pdf> Acesso em 28 de out. de 2018.  

“Article I Declaration of Rights Sec. 1 – All men are by nature free and independent, and have certain inalienable 

rights, among which are those of enjoying and defending life and liberty, acquiring, possessing, and protecting 

property: and pursuing and obtaining safety and happiness”.  

Artigo I Declaração de Direitos 1 - Todos os homens são por natureza livres e independentes, e têm certos direitos 

inalienáveis, entre os quais os de desfrutar e defender a vida e a liberdade, adquirir, possuir e proteger a propriedade: e 

buscar e obter segurança e felicidade. (tradução livre). 

 

https://biblioteca.unilasalle.edu.br/docs_online/tcc/mestrado/direito/2017/cpcarello.pdf
http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/18490000_UsaCalifornia_eng.pdf
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prostituta e que foi  exibida no filme, lhe acarretaria prejuízos na construção de sua 

felicidade, sendo no tocante a este fato procedente a ação. Contudo, não foi reconhecida 

que a vinculação no nome da autora ao crime, ainda que inocentada, acarretaria prejuízos 

a sua privacidade e assim, a sua felicidade, já que os dados do crime, constam em 

documentos de natureza pública e que assim passíveis de divulgação 109.  

O caso “Lebach”, julgado pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha 

(TCF), no ano de 1973, pode ser considerado como o quarto marco jurídico sobre o direito 

ao esquecimento, além deste ser considerado também o principal marco jurídico, 

inclusive já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 110. O caso “Lebach” Trata-se da 

morte de quatro soldados alemães enquanto dormiam no depósito de munições do 

Exército Alemão e, bem assim, do roubo das armas que se encontravam no local. Diante 

deste acontecimento, uma emissora de televisão planejava exibir um documentário para 

retratar o ocorrido, no qual constaria então não apenas os nomes dos condenados, mas 

também fotos capazes de possibilitar a identificação deste. Contudo, o momento 

pretendido para transmitir a película, coincidia com o período no qual um dos cúmplices 

e condenados pela prática do crime, seria liberado do regime do cumprimento prisional. 

Este, sentido que a transmissão desta filmagem, pudesse comprometer sua ressocialização 

e inserção na sociedade, com amparo na Constituição alemã, ingressou com uma ação 

pleiteando a não exibição do documentário. 

Embora tenham os Tribunais inferiores rejeitaram o pleito ajuizado pelo autor, o 

Tribunal Constitucional Federal da Alemanha (TCF) reconheceu a procedência da 

pretensão autoral e impediu a exibição do referido documentário. A decisão pelo TCF foi 

construída em três etapas, na primeira verificou-se a colisão da violação dos direitos de 

personalidade com o direito de da liberdade de informação, na segunda  constatou-se a 

precedência geral da liberdade de informação, mas na terceira, etapa na qual é consolidada 

a decisão, decidiu através do sopesamento,  pela prevalência dos direitos de personalidade 

do autor em detrimento a liberdade de informar. Isso se deu, sob o argumento de que a 

repetição de uma notícia, após já ter se materializado o crime e já ter ocorrido a 

                                                           
109ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Corte de Apelação do Quarto Distrito do Estado da Califórnia. Apelação. 

Apelante Gabrielle Darley Melvin e Apelada Dorothy Davenport Reid. Relator John Bernard Marks. 28 de fevereiro 

de 1931. Disponível em: <hhttps://casetext.com/case/melvin-v-reid.> Acesso em 28 de out. de 2018.  
110 SARLET, Ingo Wolfgang. Do caso Lebach ao caso Google vs. Agencia Espanhola de Proteção de Dados. In: 

Consultor Jurídico. Publicado em 05 de junho de 2015. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2015-jun-

05/direitos-fundamentais-lebach-google-vs-agencia-espanhola-protecao-dados-mario-gonzalez> Acesso em 28 de out. 

de 2018 

 

https://www.conjur.com.br/2015-jun-05/direitos-fundamentais-lebach-google-vs-agencia-espanhola-protecao-dados-mario-gonzalez
https://www.conjur.com.br/2015-jun-05/direitos-fundamentais-lebach-google-vs-agencia-espanhola-protecao-dados-mario-gonzalez
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condenação dos criminosos, mesmo tendo sendo o crime de natureza grave, o 

descompasso temporal entre a divulgação da informação e a situação fática, faria desta 

irrelevante e prejudicaria a ressocialização do autor. Por esta razão, pela irrelevância da 

notícia e pelo prejuízo que isso ainda assim, poderia lhe acarretar, decidiu-se pela 

preponderância de seus direitos de personalidade111.   

No ano de 1996 ocorreu o caso denominado como “Lebach II”, que se sucedeu 

por conta de novo documentário para tratar do mesmo fato. Diante disso, um dos autores 

do crime, ingressa com ação impedir que este seja transmitido. Todavia, pelo TCF, foi a 

emissora televisa que obteve êxito em sua reclamação constitucional e teve reconhecido 

o seu direito na exibição do documentário, visto que neste, desta vez, não era possível a 

identificação dos condenados112. 

O que se constata dos mencionados casos aqui mencionados é que, apesar de 

nenhum deles tratar de maneira explicita e específica sobre o direito ao esquecimento, é 

possível inferir a sua existência, mesmo sem a nomenclatura atual. 

Em outubro de 2010, a França, por iniciativa da Secretária de Estado das 

Tecnologias, à época, Nathalie Kosciusko-Morizet, firmou a “Carta do Direito ao 

Esquecimento”, de caráter não vinculativo 113, na qual tinha como finalidade delimitar 

determinadas práticas na web. Isto é, buscava-se com tal documento assegurar que o 

direito ao esquecimento pudesse ser viabilizado nas redes sociais, nos blogs, nos sites e 

nos provedores de busca. Dessa forma, objetivava-se concretizar os princípios pertinentes 

ao consentimento, ao direito de informação, de acesso, de retificação de dados e de 

oposição. Muitos dos intervenientes de rede franceses assinaram o documento, dentre os 

quais pode-se mencionar a Microsoft France. Por outro lado, não foram signatárias da 

referida carta o Facebook e o Google114.     

O debate sobre o direito ao direito ao esquecimento ganha relevo principalmente 

na era digital da Europa. O caso de maior repercussão internacional sobre a temática do 

                                                           
111 ALEXY (2008), op. cit. 99-102 
112 SARLET (2015), op. cit.  
113 SOARES, Elisianne Campos de Melo. Internet, memória onipresente - Direito ao Esquecimento versus 

Direito à Informação. VIII Simpósio Nacional da ABCiber, realizado pelo ESPM Media Lab, nos dias 03, 04 

e 05 de dezembro de 2014, na ESPM, SP. Disponível em: 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/internet_memoria_onipresente__direito_ao_esquecimento.pdf 

Acesso em 02 de nov. 2018 
114FLORÊNCIO, Juliana Abrisio. THEOPHILO NETO, Nuncio; THEOPHILO JÚNIO, Roque; MESSA, Ana Flávia. 

(Coord.). Sustentabilidade ambiental e os novos desafios na era digital – Estudos em homenagem a Benedito 

Guimarães Aguiar Neto. In: Direito ao esquecimento na internet apud CARELLO (2017) op. cit. p. 32 apud São Paulo: 

Saraiva, 2011. p. 217-218. 

 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/internet_memoria_onipresente__direito_ao_esquecimento.pdf
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direito ao esquecimento corresponde ao julgamento feito pelo Tribunal de Justiça da 

União Europeia (TJUE), em 13 de maio de 2014, envolvendo a Google, a Agência 

Espanhola de proteção de dados e Mario Costeja González115. No caso em questão, ao se 

fazer a busca pelo provedor de busca Google, remetia-se o  nome de González aos 

arquivos eletrônicos do Jornal La Vanguardia,  datados de 1988, local em que vinculava 

o nome do cidadão espanhol ao leilão feito em terreno que era de sua propriedade, pelo 

não pagamento das dívidas com seguridade social116.    

Mediante tais fatos, González representou perante a Agência Espanhola de 

Proteção de Dados (AEPD), requerendo que esta informação não mais dirigida pelo 

provedor de busca e a retirada do arquivo online nos arquivos do jornal. Pela AEPD, não 

foi reconhecido o direito da retirada do arquivo que encontrado no portal eletrônico do 

jornal, mas foi reconhecida a sua pretensão quanto à necessidade de retirada da remissão 

do nome do autor àquela informação, assim, decidiu-se que esta deveria ser excluída pelo 

provedor de busca Google117.    

Insatisfeita com a referida decisão, a Google apresentou recursos que chagaram 

até o TJUE. Na decisão foi julgada procedente a pretensão autoral, sendo determinada a 

necessidade exclusão do nome do autor referente àquele conteúdo118. A referida decisão 

teve respaldo na Diretiva 95/46, de 24 de outubro de 1995 (que visa a regular a proteção 

de dados pessoais) e a violação de direito fundamentais, os quais deveriam prevalecer em 

sob o interesse econômico do provedor de busca e do acesso público à decisão119. A seguir 

trecho da decisão120:  

 

 

[...] requerer que a informação em questão deixe de estar à disposição do 

grande público devido à sua inclusão nessa lista de resultados, esses direitos 

prevalecem, em princípio, não só sobre o interesse económico do operador do 

motor de busca mas também sobre o interesse desse público em aceder à 

informação numa pesquisa sobre o nome dessa pessoa. No entanto, não será 

esse o caso se se afigurar que, por razões especiais como, por exemplo, o papel 

                                                           
115 SARLET (2015), op. cit.  
116Idem. 
117 Idem. 
118 TRIBUNAL europeu decide a favor de do “direito de ser esquecido” no GOOGLE. Publicado em 13 de maio de 

2014. In: Folha Uol. Disponível em < https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/05/1453527-tribunal-europeu-

decide-a-favor-do-direito-de-ser-esquecido-no-google.shtml> Acesso em 03 de nov de 2018. 
119  UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 1995/46CE, de 24 de outubro de 1995. Relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Diário Oficial 

das Comunidades Europeias, Bruxelas, 31 jul. 2002. Disponível em <http://eur-http://eurlex. europa.eu/pt/index.htm> 

Acesso em 02 de nov. de 2018.  
120 TRIBUNAL de justiça da união europeia. C 113/12. Google Spain SL vs Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD), Mario Costeja González. Julgamento em: 13 de maio de 2014 In: Migalhas. Disponível em: 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/5/art20140514-04.pdf> Acesso em 02 de nov de 2018. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/05/1453527-tribunal-europeu-decide-a-favor-do-direito-de-ser-esquecido-no-google.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/05/1453527-tribunal-europeu-decide-a-favor-do-direito-de-ser-esquecido-no-google.shtml
http://eur-http/eurlex.%20europa.eu/pt/index.htm
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/5/art20140514-04.pdf
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desempenhado por essa pessoa na vida pública, a ingerência nos seus direitos 

fundamentais é justificada pelo interesse preponderante do referido público em 

ter acesso à informação em questão, em virtude dessa inclusão. 

 

 

Este caso revela-se de grande importância para o reconhecimento do direito ao 

esquecimento em nível internacional. Com efeito, apesar de sua relevância, a referida 

diretiva, atualmente foi revogada pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

2016/679 (GDP)121, pelo fato dessa não prever em seu texto legal todas as formas de 

inovações tecnológicas atuais, o que não possibilitava s sua proteção eficaz aos dados 

pessoais122.  

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 2016/679 (GDP), encontra-se 

em vigor desde maio de 2018, neste documento foram reunidas todas as normas de 

proteção de dados em um único dispositivo legal para serem aplicadas em todos os países 

da União Europeia, criando para estes um regime jurídico único123.  

Após o caso julgado do caso  de Mario Costeja González narrado anteriormente, 

a própria plataforma Google, passou a disponibilizar no site, de forma pública, as suas 

políticas de privacidade, de tal maneira que as pessoas possam ter mais controle de seus 

dados pessoais, possibilitando o preenchimento de um formulário eletrônico, que até 

então mostra-se em vigor de modo mais restrito aos países que integram a União 

Europeia, com a finalidade de requerer a desindexação de dados invejáveis pelo titular124. 

Assim, verifica-se no site do provedor de busca Google os dizeres transcritos abaixo: 

 

 
De que forma a Google está a implementar a recente decisão do Tribunal de 

Justiça da União Europeia sobre o direito ao esquecimento? A recente decisão 

do Tribunal de Justiça da União Europeia tem consequências profundas para 

os motores de pesquisa na Europa. O Tribunal considerou que determinados 

utilizadores têm o direito de solicitar a motores de pesquisa, como o Google, 

a remoção dos resultados para consultas que incluam o respetivo nome. Para 

serem qualificáveis, os resultados mostrados teriam de ser inadequados, 

irrelevantes, deixarem de ser relevantes ou excessivos. Uma vez que esta 

decisão foi publicada a 13 de maio de 2014, temos estado a trabalhar 

                                                           
121 UNIÃO EUROPEIA. Regulamento 2016/679 de 27 de abril de 2016. Relativo à proteção das pessoas singulares no 

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE. 

Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN> Acesso 

em: 02 de nov. de 2018 
122 SOUZA, Luíza Ribeiro de Menezes. Proteção de Dados Pessoais: Estudo Comparado Do Regulamento 2016/679 

Do Parlamento Europeu e Conselho e O Projeto De Lei Brasileiro nº. 5.276/2016 (periódico eletrônico). Escola de 

Direito de Brasília/EDB, v. 1, n. 41 (2018), p. 74-75. Disponível em:< 

https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual/article/view/3153/1484> Acesso em 26 de nov. de 2018. 
123 Idem. 
124 GOOGLE. Privacidade e Termos de Utilização. Disponível em < https://policies.google.com/faq?hl=pt-

PT&fbclid=IwAR2Os_23p-TjGc9tXMwTpyXP5p5zrbFSHdGeAbe8N8-8ixgs9H3J_XxWzVk> Acesso em 16 de nov. 

de 2018. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&amppageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=276332
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&amppageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=276332
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arduamente para estarmos em conformidade. Trata-se de um processo 

complicado, uma vez que é necessário avaliarmos cada pedido individual e 

equilibrar os direitos da pessoa para controlar os respetivos dados pessoais 

com o direito do público de saber e distribuir as informações. Se tiver um 

pedido de remoção, preencha este formulário Web 125. Receberá uma 

resposta automática a confirmar que recebemos o seu pedido. Em seguida, 

avaliaremos o seu caso.  

 

 

Na era atual digital a melhor compreensão do direito ao esquecimento implica 

também reconhecer que este se trata principalmente do direito da desindexação dos 

provedores de busca das informações, que estão vinculadas ao nome da pessoa e são por 

estas indesejáveis. Assim, se concedida a desindexação, ao se fazer a busca pelo provedor, 

não mais se terá nos resultados as informações relativas ao indivíduo, que ele entende 

serem negativas e, por isso, quer fazer valer seu direito esquecimento, o que não impede 

que se possa procurar por estes provedores livremente outras informações pertinentes a 

esta pessoa126.           

O escritor Lucas Belli127 alega inclusive que a denominação mais correta, ao se 

relacionar o direito ao esquecimento na era cibernética, seria então o direito à 

desindexação, haja vista que ainda que haja a desindexação requerida, tais fatos 

permanecem, em regra, na memória do sujeito.       

O direito ao esquecimento - também denominado direito de ser esquecido - 

alcança atualmente pertinência internacional, recebendo designações distintas em cada 

país. Por exemplo: nos países de língua inglesa é tratado como “right to be forgotten”; no 

direito espanhol, como “derecho al olvido”; em território francês a denominação é “droit 

à l`loubli”; na Itália é denominado de “duritto all`oblio” e no direito alemão como “Recht 

auf Vergessenwerden”128.  

Destaca-se, todavia, que apesar de mundialmente reconhecido o direito ao 

esquecimento, as formas de sua incidência se são de maneira diferenciada em cada um 

                                                           
125 GOOGLE. Remoção de privacidade da UE: Formulário de pedido de remoção de informações pessoais. Disponível 

em: <https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-

request?complaint_type=rtbf&visit_id=636780234920842226-2144847897&hl=pt-PT&rd=1&pli=1>.  Acesso em: 16 

de nov de 2018. 
126 BELLI, Lucas. STJ consagra direito ao esquecimento na Internet: o que isso significa? Proteção ao direito ao 

esquecimento pode ser explorado indevidamente. Publicado em 20 de maio de 2018. In: JOTA. Disponível em 

<https://www.jota.info/coberturas-especiais/liberdade-de-expressao/stj-consagra-direito-ao-esquecimento-na-internet-

o-que-isso-significa-20052018> Acesso em 16 de nov. de 2018 
127 Ibidem. 
128 SARLET e NETO, op cit. p. 60-61. 

 

https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=pt-PT
https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=636780234920842226-2144847897&hl=pt-PT&rd=1&pli=1
https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=636780234920842226-2144847897&hl=pt-PT&rd=1&pli=1
https://www.jota.info/coberturas-especiais/liberdade-de-expressao/stj-consagra-direito-ao-esquecimento-na-internet-o-que-isso-significa-20052018
https://www.jota.info/coberturas-especiais/liberdade-de-expressao/stj-consagra-direito-ao-esquecimento-na-internet-o-que-isso-significa-20052018
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dos países129. Nesse sentido, o tratamento dado ao direito ao esquecimento no cenário 

estrangeiro pode ser contextualizado a partir da realidade norte americana e da Europa.  

No direito norte americano destaca-se a práxis da common law, pautada pela 

primazia das garantias das liberdades individuais, tendo o direito ao esquecimento pouco 

espaço, conforme pontuam Viviane Maldonado e João Ferreira Pinto130, não possuindo 

uma caracterização expressa e autônoma, sendo proveniente de atos normativos, o que 

pode aumentar chances de ser rejeitado, por representar afronta a tais liberdades 

(liberdade de expressão, livre trânsito de informações), mais priorizadas pela ordem 

jurídica. Desse modo, o direito ao esquecimento é praticamente incompatível com a 

Constituição estadunidense 131.  

Na Europa, ao revés do que ocorre nos Estados Unidos, a privacidade tem 

prioridade sobre as liberdades, favorecendo com isso a regulação desta matéria por meio 

do “Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 2016/679”132 (GDP), que se tornou de 

observância obrigatória na União Europeia, a partir de 25 de maio de 2018 133. 

O referido regulamento europeu trata em seu capítulo III a respeito dos “Direitos 

dos Titulares de Dados”, sendo este dividido em cinco seções. Na seção três, na parte 

denominada como “Retificação e Apagamento” tem-se o art. 17, que menciona o “direito 

ao apagamento de dados” (direito de ser esquecido). Apesar de estar previsto no 

regulamento, tal normativa não estabelece diretrizes para delimitar a sua aplicação no 

mundo fático134.    

 Enfatiza-se que na sociedade da informação em que se vive deve-se considerar 

que as questões envolvidas ultrapassam a esfera do direito ao esquecimento, por esta 

razão, é cada vez mais comum na graduação dos cursos de direito, a disciplina sobre o 

direito da informática. A Universidade de Coimbra, por exemplo, no ano de 2018, contou 

em sua grade com a disciplina sobre informática, como matéria optativa135. 

                                                           
129 Ibidem, p. 114-119. 
130 MALDONADO, Viviane. PINTO, João Ferreira. O Direito Ao Esquecimento No Gdpr: O Que Mudou, Afinal, 

desde o julgamento do caso GOOGLE V. Costeja González e AEPD? Publicado em 25 de março de 2018. In: Linkedin. 

Disponível em <https://www.linkedin.com/pulse/o-direito-ao-esquecimento-gdpr-que-mudou-afinal-desde-ferreira-

pinto> Acesso em 16 de nov. de 2018. 
131 SARLET e NETO, op. cit. p. 114-119. 
132UNIÃO EUROPEIA. Regulamento 2016/679 de 27 de abril de 2016. Relativo à proteção das pessoas singulares no 

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE. 

Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN>. Acesso 

em: 02 de nov. de 2018 
133 Idem. 
134 UNIÃO EUROPEIA. Regulamento 2016/679 de 27 de abril de 2016, op. cit.  
135 UNIVERSIDADE DE COIMBRA. Licenciatura em Direito: plano de estudos. Disponível em 

<https://apps.uc.pt/courses/pt/programme/1556/2018-2019?id_branch=17281> Acesso em 16 de nov. de 2018. 

 

https://www.linkedin.com/pulse/o-direito-ao-esquecimento-gdpr-que-mudou-afinal-desde-ferreira-pinto
https://www.linkedin.com/pulse/o-direito-ao-esquecimento-gdpr-que-mudou-afinal-desde-ferreira-pinto
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Em terras brasileiras, por sua vez, constata-se, ainda que timidamente, a 

ampliação do estudo do direito ao esquecimento através da disciplina do direito 

eletrônico, fornecida em cursos de pós-graduação136, a exemplo do que ocorre na 

Universidade do Estado de São Paulo (USP), onde são oferecidas vagas para o curso de 

“Direito e Tecnologia da Informação”137. 

No próximo tópico objetiva-se analisar o direito ao esquecimento e sua 

aplicabilidade prática pelo direito brasileiro. 

 

 

2.2. DIREITO AO ESQUECIMENTO NO BRASIL 

 

 

No Brasil, o direito ao esquecimento, alcançou maior legitimidade, ao ser expresso 

pela primeira vez pelo Enunciado n. 531, da VI Jornada de Direito Civil, promovida pelo 

Conselho de Justiça Federal (CJF) editado no ano de 2013, reconhece o direito ao 

esquecimento. Abaixo o enunciado e seu fundamento138: 

 

 

ENUNCIADO 531 – A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da 

informação inclui o direito ao esquecimento.                                                                

Artigo: 11 do Código Civil.                                                                                       

Justificativa: Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-

se acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem 

histórica no campo das condenações criminais. Surge como parcela importante 

do direito do ex-detento à ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de 

apagar fatos ou reescrever a própria história, mas apenas assegura a possibilidade 

de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e 

a finalidade com que são lembrados.  

 

 

Atualmente o direito ao esquecimento passou a ser previsto em outro Enunciado, 

o de nº 576,  editado em 2015, na VII Jornada de Direito de Civil, realizada pelo Conselho 

de Justiça Federal ,o qual preconiza que o direito ao esquecimento pode ser assegurado 

por tutela judicial inibitória139. A justificativa deste enunciado é dada pelo art. 12 do 

                                                           
136 DIREITO eletrônico é tema de curso de MBA. In: O Estado de S. Paulo. Publicada em 30 de março de 

2015. Disponível em <https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,direito-eletronico-e-tema-de-curso-

de-mba,1660738> Acesso em 16 de nov. de 2018.   
137 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO (USP). Direito e Tecnologia da Informação.. Disponível em: 

<https://pecepoli.com.br/PT/DTI/> Acesso em: 16 de nov. de 2018. 
138 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Enunciado nº 531, do CJF/STJ, da VI Jornada de Direito Civil. Disponível 

em:< http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142> Acesso em: 27 de nov. de 2018.  
139 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Enunciado nº 576, do CJF/STJ, da VII Jornada de Direito Civil. Disponível 

em:< http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142> Acesso em: 27 de nov. de 2018. “O direito ao esquecimento 

pode ser assegurado por tutela judicial inibitória.” 

 

https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,direito-eletronico-e-tema-de-curso-de-mba,1660738
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,direito-eletronico-e-tema-de-curso-de-mba,1660738
https://pecepoli.com.br/PT/DTI/
http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142
http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142
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Código Civil brasileiro de 2002, que determina a possibilidade de medidas de tutela 

específica para evitar a lesão de certos direitos, sem prejuízo da reparação dos danos 

causados a vítima140.  

  

Pelo que foi apresentado, percebe-se que mesmo antes da decisão do caso 

Google pelo TJUE, o direito ao esquecimento já foi tratado pela legislação brasileira. 

Seguindo este posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça também no ano de 2013, 

por meio do Recurso Especial de nº 1334097/RJ (REsp)141 que ganhou notoriedade e 

recebeu o nome de “chacina da candelária”142, identificou no caso o direito ao 

esquecimento, como “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”143. 

O episódio da “chacina da candelária”  corresponde a menção do nome de um 

dos réus que foram absolvidos no processo criminal referente a sequência de homicídios 

que ocorreram na Candelária, na cidade do Rio de Janeiro, em 23 de julho de 1993,  mas 

que ainda assim, teve seu nome referido como envolvido no caso no programa televisivo, 

Linha Direta, exibido pela Rede Globo144. 

Assim, a referida emissora de TV responsável pela exibição do programa foi 

condenada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao pagamento de indenização por 

danos morais pela ofensa a honra do autor. Cumpre ressaltar que ainda que pela mídia 

tenha sido mencionada a absolvição do autor no crime, isso não ilidiu o pagamento da 

indenização ao autor, resultante do direito ao esquecimento, requerido na inicial da ação, 

sob o argumento de que o decurso do tempo transformaria em ilícita a informação do fato, 

uma vez que pela prescrição os fatos de natureza penal perderiam o interesse para a 

sociedade145. 

                                                           
140 TARTUCE, op. cit. p. 138. 
141 BRASIL. STJ. REsp. 1334097/RJ. Relator Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 28.05.2013. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/dl/direito-esquecimento-acordao-stj.pdf> Acesso em 29 de out. de 2018.  
142Vide SILVEIRA, Daniel. BOECKEL, Cristina. Chacina da Candelária: sobrevivente ainda tem pesadelos, diz irmã. 

Publicada em 23 de julho de 2015. Disponível em <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/07/chacina-da-

candelaria-sobrevivente-ainda-tem-pesadelos-diz-irma.html> Acesso em 30 de out. de 2018.  A Chacina da Candelária 

ocorreu em 23 de julho de 1993 e versa sobre o momento em que 40 crianças e adolescentes que dormiam nos arredores 

da Igreja da Candelária, na região central do Rio de Janeiro, foram surpreendidos por homens armados que nelas 

disparam tiros. Deste fato, oito crianças foram mortas e até hoje ainda se guarda pesadelos deste verdadeiro massacre 

e pesadelo. 
143 BRASIL. STJ. REsp. 1334097/RJ. Relator Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 28.05.2013. Disponível em 

<https://www.conjur.com.br/dl/direito-esquecimento-acordao-stj.pdf.> Acesso em 29 de out. de 2018.  
144 SARLET (2015), op. cit.  

 145Idem. 

 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/07/chacina-da-candelaria-sobrevivente-ainda-tem-pesadelos-diz-irma.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/07/chacina-da-candelaria-sobrevivente-ainda-tem-pesadelos-diz-irma.html
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A fundamentação do Tribunal Superior teve como referencial o caso “Lebach” 

– já mencionado em outra parte deste trabalho - reafirmando que o transcorrer do tempo 

implicaria perda de interesse público no crime, na sua investigação e punição, portanto 

sendo cumprida a pena, ou sendo absolvido o acusado, deve prevalecer o direito ao 

esquecimento em relação e a sua possibilidade de ressocialização 146. A rigor, entende-se 

que ocorreria também a situação da “perda de uma chance”147, a qual se caracterizaria 

pelo fato de a vítima não ter seu direito ao esquecimento exercido.  

Além disso, sobre o direito ao esquecimento, deve-se realçar o “Caso Xuxa”. 

Neste, a apresentadora ingressou com uma ação em face do provedor de busca Google, 

para requerer a desvinculação de seu nome aos termos de busca referentes à expressão 

“Xuxa pedófila” ou a qualquer outra busca que associasse seu nome à outra prática 

criminosa”148.  

Em sede de primeiro grau de jurisdição, pelo juízo da 1ª vara Cível do Foro 

Regional da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi reconhecido o pedido da autora, com 

antecipação de tutela, para que fosse cumprida, no prazo de 48h, por parte do Google a 

desindexação da grafia “Xuxa, pedofilia” do nome Xuxa Meneguel - ou – ainda - de 

qualquer grafia semelhante149.  

Diante desta decisão, que deferiu a tutela antecipada para a demandante, houve 

a interposição de agravo de instrumento por parte da Empresa Google.  Pelo julgamento 

deste recurso, a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que 

determinou a retirada da internet apenas as imagens específicas discriminadas pela autora 

que tinham relação com sua pretensão150. Embora pela segunda instância tenha-se 

decidido pela exclusão destas imagens pelo cumprimento de tutela antecipada pelo site 

                                                           
146 SARLET (2015), op. cit.. 
147“Caracteriza-se essa perda de uma chance quando, em virtude da conduta de outrem, desaparece a probabilidade de 

um evento que possibilitaria um beneficio futura para a vítima, como progredir na carreira artística ou militar, arrumar 

um melhor emprego, deixar de recorrer de uma sentença desfavorável pela falha do advogado, e assim por diante. Deve-

se, pois, entender por chance a probabilidade de se obter um lucro ou de se evitar uma perda.” (Cf FILHO, Sergio 

Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 10 ed. São Paulo: Atlas. 2012. p. 75) 
148OLIVA, Thiago Dias. Santos, Maike Wile dos. ANTONIALLI, Dennys. CRUZ, Francisco Brito. Os Tribunais 

Brasileiros e o Esquecimento. Publicado em 02 de fev. de 2017. Disponível em 

<http://www.internetlab.org.br/pt/privacidade-e-vigilancia/4especial-os-tribunais-brasileiros-e-o-esquecimento/> 

Acesso em: 11 de nov. de 2018 
149 MINISTRO julga inviável reclamação de Xuxa sobre buscas no Google. In: Notícias STF. Publicada em: 29 de 

setembro de 2014. Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=276284> 

Acesso em: 27 de nov. de 2018 
150 BRASIL. TJRJ. Agravo de Instrumento Nº 0056394-76.2010.8.19.0000. 19ª Câmara Cível. Relator: Des. Marcos 

Alcino De Azevedo Torres. Agravante: Google Brasil Internet LTDA. Agravada: Maria da Graça Xuxa Meneghel. 

Disponível em <http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/02/TJRJ-AgI-0056394-

76.2010.8.19.0000.pdf> Acesso em 28 de nov. de 2018 
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de busca, não foi determinada a exclusão de tais links, os quais ainda ficavam disponíveis 

aos usuários151.  

  

A empresa de comunicação acima referida, inconformada com a decisão do 

Tribunal de Justiça favorável em parte à autora, interpôs Recurso Especial perante o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ). Trata-se do REsp nº 1.316.921152, o qual foi julgado 

em 12 de junho de 2012, tendo como relatora a Ministra Nancy Andrighi. Sobre o caso, 

tem-se a ementa do julgamento153:  

 

 
CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. 

PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. 

DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO DOS RESULTADOS. NÃO-

CABIMENTO. CONTEÚDO PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO. 1. A 

exploração comercial da Internet sujeita as relações de consumo daí advindas 

à Lei nº 8.078/90. [...] 4. A filtragem do conteúdo das pesquisas feitas por cada 

usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores 

de pesquisa, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 

14 do CDC, o site que não exerce esse controle sobre os resultados das buscas. 

5. Os provedores de pesquisa realizam suas buscas dentro de um universo 

virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à 

identificação de páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda 

que ilícito, estão sendo livremente veiculados. Dessa forma, ainda que seus 

mecanismos de busca facilitem o acesso e a consequente divulgação de páginas 

cujo conteúdo seja potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são públicas 

e compõem a rede mundial de computadores e, por isso, aparecem no resultado 

dos sites de pesquisa. 6. Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados 

a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado 

termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou 

texto específico, independentemente da indicação do URL da página 

Documento: 1161904 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 

29/06/2012 Página 1 de 29 Superior Tribunal de Justiça onde este estiver 

inserido. 7. Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo 

ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. 

Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um 

deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de informação 

assegurada pelo art. 220, § 1º, da CF/88, sobretudo considerando que a Internet 

representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa. 8. 

Preenchidos os requisitos indispensáveis à exclusão, da web, de uma 

determinada página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou 

ofensivo – notadamente a identificação do URL dessa página – a vítima 

carecerá de interesse de agir contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta 

de utilidade da jurisdição. Se a vítima identificou, via URL, o autor do ato 

ilícito, não tem motivo para demandar contra aquele que apenas facilita o 

acesso a esse ato que, até então, se encontra publicamente disponível na rede 

para divulgação. 9. Recurso especial provido. 
 

 

                                                           
151 OLIVA; ANTONIALLI; CRUZ (2017), op. cit.  
152BRASIL. STJ. Resp. nº 1.316.921/RJ. Disponível em <http://www.internetlab.org.br/wp-

content/uploads/2017/02/STJ-REsp-1316921.pdf>. Acesso em 09 de nov. de 2018 
153 Idem. 

http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/02/STJ-REsp-1316921.pdf
http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/02/STJ-REsp-1316921.pdf


47 
 

 
 

O acórdão proferido do STJ decidiu pela impossibilidade do cumprimento da 

decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Dessa forma, o STJ anulou 

a necessidade do cumprimento da tutela antecipada pelo Google, sob argumento de que a 

ação interposta por Xuxa em face do provedor de busca, foi ajuizada indevidamente, uma 

vez que esta deveria ser ingressada em face daquele que de fato denegriu sua imagem e 

não em face daquele que apenas facilitou sua divulgação. Assim, pelo referido Tribunal, 

não foi identificada a necessidade do provedor de busca cumprir nenhuma medida 

liminar, tendo em vista que a este não foi atribuída a responsabilidade pela circulação das 

imagens154.  

Por fim, o “caso Xuxa”, chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF), através 

reclamação constitucional (RCL) 15955, ajuizada pela parte autora, com a pretensão de 

restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e com 

fundamento na violação da Súmula vinculante de nº 10, ao afirmar que o acórdão 

proferido pelo STJ ao cassar a liminar que determinava a restrição de algumas imagens 

correspondentes a demandante, afastou dispositivo de lei federal, sem a instauração de 

incidente de constitucionalidade como exige a reserva de plenário prevista pelo artigo 97 

da Constituição Federal. Contudo, esta reclamação constitucional não foi conhecida pelo 

Supremo, o que ensejou pela autora, a interposição de agravo de instrumento, que também 

foi improvido155. Nestes termos, tem-se a ementa do julgado que negou provimento ao 

agravo de instrumento: 

 

 

RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AOPOSTULADO DA 

RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 

10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM 

SIMPLES “CRISE DE LEGALIDADE” – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE 

JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – 

JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM 

FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – 

CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA 

RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO 

IMPROVIDO 

 

 

Através do REsp nº 1.316.921, o STJ ao anular as decisões então prolatadas pelos 

juízos ad quo, determinou-se a remessa dos autos para o juízo de origem e análise de 

                                                           
154 BRASIL. STJ. REsp. nº 1.316.921/RJ. Disponível em <http://www.internetlab.org.br/wp-

content/uploads/2017/02/STJ-REsp-1316921.pdf> Acesso em 09 de nov. de 2018 
155 MINISTRO julga inviável reclamação de Xuxa sobre buscas no Google. In: Notícias STF. Publicada em: 29 de 

setembro de 2014. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=276284> 

Acesso em: 27 de nov. de 2018 

http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/02/STJ-REsp-1316921.pdf
http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/02/STJ-REsp-1316921.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=276284
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mérito. Neste momento, em primeira instância, foi julgado improcedente a pretensão da 

autora, com a finalidade de resguardar o direito à informação, além disso, argumentou-se 

sobre a necessidade da autora ser específica sobre o agente propagador das imagens e do 

dano, para que a ré (Google), pudesse excluir o conteúdo desejado. Em sede de apelação, 

interposta pela apresentadora, e julgada em maio de 2017, o Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro, manteve a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Abaixo segue trecho 

da decisão156. 

 

 

[...] Analisando sinteticamente a prova pericial, verifica-se que o Expert 

concluiu, que é possível à Ré buscar e encontrar expressões, palavras chaves, 

imagens e páginas web específicas, identificadas individualmente, que se 

referem a Autora, armazenadas no seu banco de dados, para que não sejam 

apresentadas aos seus usuários nos resultados das buscas. No entanto, diante 

do entendimento firmado pelas Cortes Superiores, aplicado pelo douto juízo a 

quo, seria necessária a indicação da URL da página, e o que a Autora pretende 

é a exclusão genérica de qualquer referência que entenda ofensiva à sua honra 

ou ao seu passado de modelo fotográfico, na forma indicada exordial Veja-se 

que na hipótese, não está se negando à Autora o exercício do direito ao 

esquecimento, direito que possui de não permitir que um fato, verídico ou 

inverídico, ocorrido em determinado momento de sua vida, seja exposto ao 

público em geral, mas, afastando a responsabilidade da Ré de acordo com o 

entendimento firmado pelos nossos Tribunais, com base, inclusive, ao direito 

de informação e na ponderação entre direitos [...] Por tais razões, voto no 

sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.  

 

 

  No Brasil, outro julgado pelo Superior Tribunal de Justiça relacionado com a 

temática do direito ao esquecimento refere-se ao “Caso Aída Curi”157. Trata-se de um 

caso envolvendo estupro e morte em 1958, cuja vítima foi Aída Curi. Houve grande 

repercussão social e midiática do crime à época.  

Ocorre que, no ano de 2004 - quase cinquenta anos após o ocorrido o fato – a 

TV Globo, em um programa de sua grade neste ano, denominado de “Linha Direta - 

Justiça”, o caso foi novamente trazido à baila, com nomes e detalhes do acontecido158.  

 Os familiares da vítima sentiram-se constrangidos com a vinculação da notícia 

por serem submetidos reviver momentos de angustia e sofrimento. Ingressaram com a 

                                                           
156 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 0024717-80.2010.8.19.0209, Décima Nona 

Câmara Cível Apelação. Julgamento em 02 de maior de 2017. Relatora:  Valéria Dacheux. Disponível em: < 
https://www.conjur.com.br/dl/xuxa-perde-acao-google-qual-tentar.pdf> Acesso em 25 de nov. de 2018 
157 SARLET (2015), op. cit.  
158 BRASIL.STJ. REsp. nº 1335153/RJ. Relator Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 28.05.2013. Disponível em < 

https://www.conjur.com.br/dl/direito-esquecimento-acordao-stj-aida.pdf> Acesso em 30 de out. de 2018.  

https://www.conjur.com.br/dl/direito-esquecimento-acordao-stj-aida.pdf
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ação de indenização moral, uma vez que a divulgação do fato fez com que todos os 

parentes revivessem a dor e o sofrimento do ocorrido. Além disso, foi pleiteada a 

indenização de danos materiais e à imagem, em decorrência da exploração comercial da 

imagem da falecida e do lucro obtido pela emissora de televisão com exibição do 

programa. Sendo julgadas improcedentes as demandas dos familiares da vítima nas 

instâncias inferiores, ensejou-se a interposição do REsp. 1335153/RJ159.    

Em suas alegações, os familiares, invocaram que a eles era devido o direito ao 

esquecimento, uma vez que já tinha transcorrido tempo do acontecido, o tempo impediria 

resgatar a história, que não mais seria de domínio público ou interesse público, mas 

apenas versaria sobre o interesse familiar, afirmavam, pois, a violação ao direito do 

esquecimento160.  

A Corte Superior de Justiça (STJ) reconheceu o direito ao esquecimento, 

contudo não entendeu que o simples reconhecimento deste ensejaria necessariamente a 

indenização pleiteada, já que não foi constatado que a imagem da falecida não foi 

utilizada de forma degradante, desrespeitosa ou com finalidade comercial, não sendo feito 

o uso indevido da imagem. Disse ainda, que com o passar do tempo a dor dos familiares 

quanto ao triste episódio, tenderia a ser menor.  Segue a ementa deste julgado pelo STJ 

161: 

 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL. 

LIBERDADE DE IMPRENSA VS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. 

LITÍGIO DE SOLUÇÃO TRANSVERSAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOCUMENTÁRIO EXIBIDO EM REDE 

NACIONAL. LINHA DIRETA-JUSTIÇA. HOMICÍDIO DE REPERCUSSÃO 

NACIONAL OCORRIDO NO ANO DE 1958. CASO "AIDA CURI". 

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 N. 403/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 
 
  

 

Após estas discussões relacionada da possível concessão ou cassação a tutela 

antecipada,  o mérito da ação através de apelação judicial por Xuxa voltou a ser analisada 

                                                           
159BRASIL.STJ. REsp. nº 1335153/RJ. Relator Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 28.05.2013. Disponível em < 

https://www.conjur.com.br/dl/direito-esquecimento-acordao-stj-aida.pdf> Acesso em 30 de out. de 2018. 
160Idem. 
161 Idem. 

https://www.conjur.com.br/dl/direito-esquecimento-acordao-stj-aida.pdf
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pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que em 02 de maio de 2017, negou provimento 

ao recurso e firmou entendimento no sentido do acórdão proferido pelo STJ,  de negando 

o direito ao esquecimento pleiteado, por não entender ser esta uma atribuição do provedor 

de busca162.  

A família de Aída decidiu então ir ao Supremo Tribunal Federal (STF), por meio 

da interposição do Recurso Extraordinário nº 1010606 / RJ163, ao qual foi reconhecida a 

repercussão geral (ARExt 833.248164), mas até o momento não foi julgado. O advogado 

da família insiste na ampliação do direito ao esquecimento, não apenas aos criminosos, 

mas também à vítima, tema que tem guarda relevância e peculiaridade de discussão. Além 

disso, a defesa enfatiza para o conflito de direitos que se encontram no caso em questão: 

a liberdade de expressão e de informação, em contrapartida, do outro lado, a 

inviolabilidade da imagem, da intimidade e da vida privada 165.   

Em razão da significativa importância do julgamento do “Caso Aída Curi”, este 

pode ser inclusive considerado como um leading case166 brasileiro, podendo ter até 

mesmo alcance internacional167. Assim, na tentativa de determinar novos parâmetros ao 

direito de esquecimento no país, bem como também de julgar o caso, foi realizada uma 

audiência pública sobre o assunto no dia 12 de junho de 2017168. 

                                                           
162 BRASIL. TJRJ. Apelação Cível nº 0024717-80.2010.8.19.0209. 19. 19ª Câmara Cível da Comarca do Rio de 

Janeiro. Apelante: Maria Da Graça Xuxa Meneghel. Apelado: GOOGLE Brasil Internet Ltda Relator: Des. Valéria 

Dacheux. Julgamento em: 02 de maio de 2017. Disponível em < https://www.conjur.com.br/dl/xuxa-perde-acao-

google-qual-tentar.pdf> Acesso em: 27 de nov. de 2018.  
163 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 1.010.606/RJ. Relator Atual: Min. Dias Toffoli. 

Julgamento ainda não concluído. Disponível em 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5091603&numeroPr

ocesso=1010606&classeProcesso=RE&numeroTema=786> Acesso em 03 de nov. de 2018. 
163  BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ARExt 833.248. Relator Atual: Min. Dias Toffoli. Julgamento ainda não 

concluído. Disponível emht<tp://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4623869> Acesso em 03 de nov. de 

2018 
164  Idem.. 
165 ADVOGADO da família de Aída Curi sustenta que reconhecer direito ao esquecimento fortalecerá a imprensa. In: 

Migalhas. Publicado em 25 de fevereiro de 2015. Disponível em 

<https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI216070,71043Advogado+da+familia+de+Aida+Curi+sustenta+que+re

conhecer+direito+ao> Acesso em 03 de nov. de 2018. 
166 Leading case é: “uma decisão que tenha constituído em regra importante, em torno da qual outras gravitam" que 

"cria o precedente, com força obrigatória para casos futuros" (Cf. SOARES, Guido Fernando Silva. Common Law: 

Introdução ao Direito dos EUA. 1ª ed., 2ª tir., RT, 1999, p. 40-42. Disponível em 

<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/371143/leading-case> ). Acesso em 03 de nov. de 2018. 
167 ADVOGADO da família de Aída Curi sustenta que reconhecer direito ao esquecimento fortalecerá a imprensa. In: 

Migalhas. Publicado em 25 de fevereiro de 2015. Disponível em 

<https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI216070,71043Advogado+da+familia+de+Aida+Curi+sustenta+que+re

conhecer+direito+ao> Acesso em 03 de nov. de 2018. 
168BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 1.010.606/RJ. Despacho Convocatório 

Audiência Pública. Relator Atual: Min. Dias Toffoli. Publicado em 06 de junho de 2018. Disponível em 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/RE1010606_Cronograma.pdf> Acesso em 03 de nov. de 

2018. 

 

https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI216070,71043-Advogado+da+familia+de+Aida+Curi+sustenta+que+reconhecer+direito+ao
https://www.conjur.com.br/dl/xuxa-perde-acao-google-qual-tentar.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/xuxa-perde-acao-google-qual-tentar.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5091603&numeroProcesso=1010606&classeProcesso=RE&numeroTema=786
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5091603&numeroProcesso=1010606&classeProcesso=RE&numeroTema=786
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI216070,71043-Advogado+da+familia+de+Aida+Curi+sustenta+que+reconhecer+direito+ao
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4623869
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI216070,71043Advogado+da+familia+de+Aida+Curi+sustenta+que+reconhecer+direito+ao
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI216070,71043Advogado+da+familia+de+Aida+Curi+sustenta+que+reconhecer+direito+ao
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI216070,71043Advogado+da+familia+de+Aida+Curi+sustenta+que+reconhecer+direito+ao
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI216070,71043Advogado+da+familia+de+Aida+Curi+sustenta+que+reconhecer+direito+ao
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/RE1010606_Cronograma.pdf
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Na audiência pública169 foram ouvidos diversos agentes na condição de animus 

curiae, além de serem ouvidas diversas entidades públicas e privadas, vinculadas ao 

mundo digital (como representantes do Google e do Yahoo), o que traz indícios de que 

quando for julgado o mérito da questão, provavelmente será analisada pela primeira vez 

o direito ao esquecimento no âmbito da internet pelo STF. Ressalta-se que os casos 

apresentados até então, apenas diziam respeito ao direito ao esquecimento relacionados 

aos meios televisivos170.   

Como resultado da audiência pública, pode-se concluir pela construção de 03 

(três) teorias distintas. Na primeira delas defende-se a prevalência da liberdade de 

expressão e negação quanto à existência do direto ao esquecimento, sendo então 

constituída principalmente pelos representantes das mídias. Pela segunda corrente 

sustentou-se pela predominância dos direitos de personalidade e, consequentemente, do 

direito ao esquecimento em casos de abusos de liberdade de expressão de tal maneira a 

prejudicar os direitos de personalidade.  Por fim, a terceira linha de pensamento - definida 

como intermediária – defendeu a possibilidade da prevalência - ou não - dos direitos de 

personalidade – ou ainda - dos direitos de liberdade de informação e de informação, a 

depender da análise do caso concreto pela ponderação171. 

Na realidade, é preciso aguardar a decisão do STF sobre o “Caso Aída Curi” para 

saber com qual das linhas, a Suprema Corte irá perfilhar172.   

  

 

2.3. O DIREITO DE EXPRESSÃO X DIREITO À INFORMAÇÃO X DIREITO AO 

ESQUECIMENTO 

 

 

Ao se mencionar o direito ao esquecimento e os conflitos inerentes a sua 

incidência, de forma imediata se remete à colisão com os direitos à liberdade de expressão 

e a liberdade de informação. Pode-se então, dizer que a aplicação do direito ao 

esquecimento, se esbarra nestes outros dois direitos: a liberdade de expressão e a 

liberdade de informação, funcionado pois estes, como limites à sua aplicabilidade. É nesta 

colisão de direitos, que reside a grande celeuma de aplicação do direito. 

                                                           
169 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Audiência Pública: Direito ao Esquecimento na Esfera Cível. RE nº 

1.010.606. Relator Ministro Dias Toffoli. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/AUDINCIAPBLICASOBREODIREITOAOESQUECI

MENTO_Transcries.pdf> Acesso em: 03 de nov. de 2018. 
170 SARLET e NETO, op. cit. p. 161-162 
171 Ibidem, p 163 
172 Idem. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/AUDINCIAPBLICASOBREODIREITOAOESQUECIMENTO_Transcries.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/AUDINCIAPBLICASOBREODIREITOAOESQUECIMENTO_Transcries.pdf
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Diante destes impasses, o direito ao esquecimento, ainda que já tenha sido 

reconhecido pela jurisprudência nacional e internacional, é objeto de questionamentos. A 

técnica para solucionar esta problemática, é dada pela ponderação de cada um dos direitos 

colidentes no concreto. Contudo, para uma ponderação bem-sucedida, deve sua análise 

ser precedida, pelo estudo de cada um dos direitos colidentes, a qual será feita adiante. 

As liberdades assentam-se seu fundamento no Estado democrático, por ser este 

o garantidor de tais liberdades e, por este o mediador na solução de conflitos decorrentes 

dessas liberdades e no princípio da dignidade da pessoa humana, à medida que possibilita 

escolhas ao indivíduo para o seu exercício173. Nesse mesmo sentido, tem-se a posição de 

Alexy, ao afirmar que a ausência de liberdade jurídica ou negativa, implica a ausência da 

dignidade da pessoa humana174.   

De início, delimita-se a conceituação do direito à liberdade de expressão, como  

a faculdade de exercer diversas manifestações, dentre estas a liberdade da comunicação 

de pensamentos, de ideias, de informações e até mesmo de manifestar por meio 

expressões não verbais175. Sua previsão constitucional encontra-se no art. 5º, IV, ao 

afirmar “livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”, do mesmo 

artigo, em seu inciso XIV, que dispõe  “é assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”, pelo art. 220 

da CF/88176, que determina a que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão 

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

observado o disposto nesta Constituição”, sendo que o mesmo artigo  nos §§ 1º e 2º afirma 

, que “nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade 

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

disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV”, e que “é vedada toda e qualquer censura de 

natureza política, ideológica e artística”. Por este conceito entende-se, que a liberdade de 

expressão é um gênero, da qual a liberdade de informação e a liberdade de pensamentos 

são espécies. A proteção destas liberdades, incorre em resguardar a vedação a censura e 

ressalta-se para a natureza de direito fundamental de ambos os direitos177. 

                                                           
173MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO, Inocência Mártires. Curso de direito 

constitucional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva. 20012. p. 390-398   
174 ALEXY, op. cit. p. 357. 
175 MENDES, GONET e BRANCO, op. cit. p. 390-398. . 
176 BRASIL. Senado. Congresso. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
177 MENDES, GONET e BRANCO, op. cit. p. 390-398. 
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Também para Luís Roberto Barroso178, a liberdade de expressão em sentido 

amplo é gênero da qual a liberdade de imprensa e de informação, seriam espécies. 

Acrescenta ainda que cada uma destas são expressões distintas, que não podem ser 

confundidas.  

Em sua obra,  Barroso define a liberdade de expressão como o direito individual 

que destina a resguardar, “o direito de externar ideias, opiniões, juízos de valor”, podendo 

ser reduzida a qualquer forma de manifestação do pensamento humano, podendo ser 

encontrada no art. Art. 5º, incisos, IV, V, IX, XIV, da CF/88, enquanto que a liberdade 

de informação pode ser definida como o direito individual de ser informado. A liberdade 

de informação diferencia-se da liberdade de expressão, uma vez que seu exercício 

prescinde a busca pela verdade, o que não é presente na liberdade de expressão, a qual 

não tem necessariamente o comprometimento com a verdade179. 

Além disso, é enfatizada a dupla dimensão da liberdade de expressão e de 

informação, que além de ostentarem um caráter individual, funcionando como meios para 

desenvolvimento da personalidade, apresentam a dimensão coletiva através 

principalmente dos meios de comunicação de massa, visto que é através da divulgação e 

da publicidade, que se fortalece o regime republicano e democrático, por se constituírem 

estes, meios eficazes de controlar o exercício do poder público180. 

Para Barroso181, além das expressões liberdade de expressão, liberdade de 

informação, há ainda a liberdade de imprensa, encontrada no art. 220, caput e seus §s da 

CF/88182), e conceituada como a liberdade exercida pelos meios de comunicação de modo 

geral, exprimirem fatos e ideias. Desse modo, ao exercer a liberdade de imprensa, de 

modo concomitante, se exerceria a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. 

A liberdade de informação para Luís Gustavo Grandinetti183, contudo, deriva da 

liberdade de manifestação do pensamento. A diferença destas se dá porquanto a liberdade 

de pensamento seria restrita a uma consciência relacionada a liberdade de formar um juízo 

                                                           
178 BARROSO, Luís Roberto. Colisão ente liberdade de expressão e direitos da personalidade. Critérios de 

ponderação. Interpretação constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei da Imprensa. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, n. 235, jan./mar. 2004, p. 18-21. Disponível em 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45123> Acesso em 27 de nov. de 2018. 
179BARROSO, op. cit., p. 18-21 
180 Ibidem, op. cit.. 19 
181 Idem. 
182 BRASIL. Senado. Congresso. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF, 

Senado, 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso 

em: 28 de nov. de 2018.. 
183CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Liberdade de informação e o direito difuso a informação 

verdadeira / Imprensa: Rio de Janeiro/ São Paulo, Renovar, 2003, p. 39-40 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45123
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de próprio sobre uma determinada questão, enquanto que a liberdade de informação, seria 

qualificada como mais ampla, com repercussão para além da consciência formada, 

materializando-se então pela manifestação da palavra, “pela liberdade mimica, por gestos 

expressões faciais, corporais”, assim sintetiza o autor sobre a liberdade de informação: “ 

a liberdade de informar é a liberdade de emissão de pensamentos de forma amplificada, 

de narrar os fatos, acontecimentos, de registrar a história presente, não esgotando todo o 

espaço da liberdade de manifestação de pensamento, que lhe sobre, mas é uma 

especialização, uma ramificação desta originada” 

Segundo o mesmo autor, a liberdade de informação e a liberdade de imprensa 

são expressões sinônimas184, sendo que a informação, encontrada através de quatro 

espécies: a jornalística, a publicitária, a oficial e a de dados185 .  

As liberdades de expressão, de informação e de imprensa, abordada neste 

trabalho, tratam-se de direito fundamentais, sendo assim, são relativos e sujeitos a 

limitações, muitas inclusive com previsão constitucional. Tais direitos podem então ser 

restringidos em detrimento a limites explícitos expressos na Constituição, dentre estes, 

“os direitos a personalidade, como a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem (arts. 

5°, X e 220, §1°, todos da CF/88), o direito a segurança a da sociedade e do Estado (art. 

5°, XIII), a proteção da infância e da adolescência (art. 21, XVI da CF/88), além dos 

princípios consagrados pelo art. 221 da CF/88), que tem como finalidade delimitar como 

deve ser construída a programação dos meios de comunicação em geral186.  

Além das limitações explícitas presentes na aplicação de tais liberdades, há 

limitações implícitas, as quais podem ser consideradas como limitações imanentes aos 

próprios direitos fundamentais.   

No caso da liberdade a informação, seu limite imanente pode ser determinado 

pela verdade, compreendida em seu aspecto subjetivo, no sentido de se analisar a 

diligência do informador em divulgar o fato187. Reforça este entendimento, os dizeres de 

Grandinetti ao afirmar que: “a liberdade de informação pretendida pelo constituinte 

brasileiro, vai além da liberdade formal, para uma liberdade material, que importa em 

uma verdadeira qualidade da notícia transmitida: a qualidade da verdade”188 

                                                           
184 CARVALHO (2003), op. cit. p. 36 
185 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de.  Direito de Informação e liberdade de Expressão. Rio de 

Janeiro/ São Paulo, Renovar, 1999 apud CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Liberdade de 

informação e o direito difuso a informação verdadeira / Imprensa: Rio de Janeiro/ São Paulo, Renovar, 2003, p. 36. 
186 BARROSO (2004) op. cit. p. 22. 
187 Ibidem, p. 22-23. 
188 CARVALHO (2003), op. cit. p. 98. 
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O direito ao esquecimento inserido entre estas liberdades, de forma 

contextualizada, pode ser compreendido, como um limite de explícitos previstos na 

Constituição, ao considerar este como inerente a própria ideia dos direitos de 

personalidade, sendo pertinente na consolidação da honra, da imagem, da vida privada e 

da identidade do sujeito. 

O limite genérico é defendido por Jávier Montero189, tratando-se de outra 

possibilidade de se restringir o exercício destas liberdades em detrimento ao interesse 

público geral e ao direito da intimidade pessoal, prevalecendo no caso concreto entre este, 

aquele que mais proporcionaria a segurança jurídica. 

Sobre a limitação genérica do interesse público, Barroso190 complementa que 

este vai ser encontrado ao se fazer um juízo de valor no interesse na divulgação de 

determinada informação ou opinião, mas que independente desta análise, prevalece o 

entendimento da predominância da liberdade, não importando seu conteúdo. Isso nos leva 

a concluir que a liberdade, por estar atrelada a própria ideia do regime do Estado 

democrático e plural, deve ser a regra, enquanto que a censura deve ser a exceção. De 

maneira a contextualizar com direito ao esquecimento, de modo semelhante deve ser feita 

a análise, portanto, como regra geral deve prevalecer a liberdade de expressão, de 

informação e de imprensa em prejuízo ao direito de esquecimento, sob pena da 

configuração de um Estado monista e despótico. 

A prevalência da liberdade de expressão que já foi adotado na Reclamação 

Constitucional nº 28747/PR191, divulgada pelo informativo 905 do STF192. Neste, a 

Suprema Corte pátria manifestou-se no sentido de que a retirada de matéria jornalística 

afrontaria a liberdade de expressão e de informação, além de ser considerada forma de 

censura prévia. No julgamento desta, posicionou-se o Supremo em reconhecer que estas 

liberdades gozam de preferência em relação ao direito à intimidade (que guarda grande 

                                                           
189 MONTERO, Jávier Terrón. Libertad de expresión y Constitución.1980. p. 220 Disponível em 

<https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=article&op=view&path%5B%5D=4483&path%5B%5D

=4537> Acesso em 15 de nov. de 2018. “Dos son los órdenes de limitaciones impuestas generalmente a la libertad de 

expresión-información: el interés público general y el derecho a la intimidad personal. Tanto en uno como em otro 

caso el principal problema radica en la necesidad de concretar jurídicamente de la forma más estrechamente posible, 

em aras del principio de seguridad jurídica, el contenido de tales conceptos”. 
190 BARROSO, op. cit. p. 24-25 
191 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Reclamação constitucional nº 28747/PR. Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. 

p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 05/6/2018 (Info 905). Disponível em 

<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313247528&ext=.pdf Acesso em; 10 de nov. de 2018. 
192 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Informativo nprop 905.Publicado em 02 de maio de 2018.  Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo905.htm#Cabimento%20de%20reclama%C3%A7%

C3%A3o:%20censura%20e%20liberdade%20de%20express%C3%A3o> Acesso em 10 de nov. de 2018. 

 

https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=article&op=view&path%5B%5D=4483&path%5B%5D=4537
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=article&op=view&path%5B%5D=4483&path%5B%5D=4537
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relação com o direito ao esquecimento) por mais que a reportagem jornalística seja dotada 

de teor crítico.  

A concessão do direito ao esquecimento e, bem assim, da possibilidade da 

desindexação, como vem sendo designado, parte do método ponderação, do exame entre 

direito da liberdade de informação ao público e o direito à privacidade193.  

É relevante nesta avaliação, o fato da demandante ser pessoa pública e a 

necessidade do interesse público de tais informações. Uma pessoa pública que deseja ver 

esquecido um crime do qual foi prejudicada, prevalece aqui seu interesse de não ser 

prejudicada por esta informação, pelos abalos psíquicos e pessoas que a lembrança desta 

memória pode lhe acarretar, ao se fazer a busca pelos sites de pesquisa. De modo 

diferente, se sucede com o político, que pleiteia a desindexação dos crimes de corrupção, 

dos quais foi condenado, caso em prevalece o interesse público194.  Nesse sentido, 

manifesta o professor o professor de Direito Constitucional Luiz Guilherme Arcaro 

Conci, da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP)195:   

 

 

É preciso levar em conta a situação e a particularidade de cada caso. O que é 

‘vida pública’ não pode ser protegido pela lei do esquecimento. Uma coisa é 

quem teve um problema na vida pessoal aparecer na busca do Google para o 

resto da vida. Outra, bem diferente, é um político, com mandato, querer tirar seu 

nome de uma denúncia. 

 

 

A respeito da colisão destas liberdades com os direitos de personalidade 

(intimidade, honra e vida privada), Barroso resume os possíveis caminhos que podem ser 

traçados pelo intérprete na construção de sua atividade hermenêutica ao exercer a 

ponderação196. Estes mesmos critérios, de forma analógica, também podem ser utilizados 

ao se referir ao direito ao esquecimento, por guardarem com àqueles íntima relação.  

O Ministro do STF menciona como parâmetros: a verificação da veracidade dos 

fatos,  a licitude dos meios de comunicação empregados na divulgação da matéria, o fato 

da pessoa afetada ter “personalidade” pública ou privada, tendo em vista que a 

personalidade pública tem sua intimidade mitigada e  o local do fato, já que os fatos que 

                                                           
193 BELLI, op. cit. 
194 Idem. 
195 AMENDOLA, Gilberto. TJs acatam 1/3 dos recursos por direito ao esquecimento. Pedido para apagar notícia da 

internet e impedir sua veiculação será julgado pelo Supremo; Procuradoria deu parecer contrário à demanda. Publicada 

em: 24 de julho de 2016. Disponível em <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,tjs-acatam-13-dos-recursos-por-

direito-ao-esquecimento,10000064593> Acesso em 09 de nov. de 2018. 
196 BARROSO (2004), op. cit. p. 25-28 

 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,tjs-acatam-13-dos-recursos-por-direito-ao-esquecimento,10000064593
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57 
 

 
 

ocorrem em locais privados como no domicílio, gozam de maior proteção em detrimento 

àqueles que acontecem em locais públicos197.   

Além destes, Barroso realça, para a análise: da natureza do fato, já que alguns 

fatos, em razão de sua natureza, como desastres naturais de grande notoriedade, sendo de 

interesse público, são passíveis de divulgação, mesmo que esta possa comprometer a 

honra, a intimidade ou imagem dos envolvidos, da existência do interesse público na 

divulgação da informação, que em regra prevalece sobre o interesse privado, 

principalmente quando este se trata da divulgação de fatos relacionados com o poder 

público198.   

Além dos mencionados parâmetros, há outros critérios basilares semelhantes e 

específicos ao direito ao esquecimento definidos por Sarlet e Neto199, para justificar a sua 

observância em casos de conflitos com outros direitos. Dente os pressupostos, os autores 

anunciam a necessidade de se avaliar se o fato ou a informação é prejudicial, vexatório 

ou desabonador, de tal maneira a violar de forma desproporcional os direitos da 

personalidade e a dignidade da pessoa humana.  

O requerimento judicial pelo direito ao esquecimento implica para o demandante 

um ônus probatório, no sentido deste ter que provar que a divulgação de certa notícia ou 

informação foram ofensivos a sua personalidade ou dignidade, sob pena deste direito não 

ser concedido. A análise segue através da verificação da “natureza do fato informação ou 

opinião tida como prejudicial”. Este ponto tem relação com análise da veracidade das 

informações e da licitude dos meios de propagação, sua incidência em caso de ser 

constatada a injúria, difamação ou calúnia não afastaria a responsabilização criminal200. 

Deve-se também atentar ao transcurso razoável do tempo (a não 

contemporaneidade do fato). O pleito pelo direito ao esquecimento exige que o evento ao 

qual se deseja que seja apagado não pode ser uma ocorrência atual, contemporânea, 

devendo então remeter a um fato já ocorrido e encerrado no passo. Isso se deve a base do 

direito ao esquecimento que se assenta nos pilares do tempo e da memória201. 

Ainda segundo Sarlet e Neto202, o parâmetro mais importante para justificar a 

aplicabilidade do direito ao esquecimento é determinado pela ausência de historicidade e 

                                                           
197 BARROSO (2004), op. cit. p. 25-28 
198 Idem. 
199 SARLET e NETO, op. cit. p. 190-205 
200Idem. 
201Idem. 
202Idem 
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de interesse coletivo na divulgação das informações, fatos e juízos de valor. Ressalta-se 

neste ponto, que fatos históricos com relevância social sempre transcendem os interesses 

individuais, por mais menos que tais fatos sejam aos indivíduos, nestes não prevalece o 

direito ao esquecimento, prepondera aqui o direito coletivo e difuso em se ter 

conhecimento desta informação. A maior importância atribuída a este critério, se dá 

justamente por ser justamente este, ou seja, a historicidade, utilizada como principal 

argumento por aqueles que se opõe ao acolhimento do direito ao esquecimento, por este 

alega-se que o esquecimento pode provocar prejuízos permanentes para história e para a 

humanidade, uma vez que pode apagar um fato que poderá a vir assumir uma relevância 

histórica com o transcorrer do tempo.  

Pautados na historicidade, surgem posicionamento contrários ao direito ao 

esquecimento. Nesse sentido, destaca-se a advogada Taís Gasparian, que defende a 

inaplicabilidade do direito ao esquecimento, por este remontar a ideia da “queima de 

bibliotecas” da Idade Média. Para esta jurista, o Supremo Tribunal Federal não deveria 

entender para a incidência de uma Lei do Esquecimento. Argumenta a dificuldade de se 

determinar aquilo que é histórico ou não e que na esfera pública, até mesmo erros de 

informação, desempenham papel importante para construção de estudos futuros. Neste 

mesmo sentido assevera Patrícia Blanco, diretora do Instituto Palavra Aberta, ao afirmar 

que todo é qualquer regra que determine a retirada de conteúdo ou link, fere a liberdade 

de imprensa e expressão. A diretora reitera, que a regulação do direito ao esquecimento 

estaria suprida apenas por um código de auto-regulamentação voluntário, sendo 

desnecessária uma lei para disciplinar esta matéria203. 

A historicidade também foi fundamento utilizado para afastar a exigibilidade do 

direito ao esquecimento no parecer emitido pelo procurado geral da República, no caso 

Ainda Curi (ARExt 833.248), assim segue trecho com os argumentos por ele 

suscitados204: 

 
 

[...] Poder-se-ia objetar que fatos individuais não são de interesse público, mas 

essa concepção ignora que todo fato é, em certa medida, fato histórico. Os 

atributos de relevância e transcendência, que caracterizam determinados fatos, 

                                                           
203 AMENDOLA, Gilberto. TJs acatam 1/3 dos recursos por direito ao esquecimento. Pedido para apagar notícia da 

internet e impedir sua veiculação será julgado pelo Supremo; Procuradoria deu parecer contrário à demanda. Publicada 

em:  24 de julho de 2016. Disponível em <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,tjs-acatam-13-dos-recursos-

por-direito-ao-esquecimento,10000064593> Acesso em 09 de nov. de 2018. 
204 BRASIL. Parecer nº 156.104/2016.  Rodrigo Janot.  Referente ao Recurso extraordinário com agravo 833.248/RJ. 

p. 43-44. Relator: Ministro Dias Toffoli Agravantes: Nelson Curi, Roberto Curi, Waldir Cury e Maurício Curi 

Agravada: Globo Comunicação e Participações S/A. Publicado em 11 de julho de 2018. Disponível 

<https://www.conjur.com.br/dl/parecer-pgr-direito-esquecimento.pdf> Acesso em 16 de nov. de 2018. 

https://www.conjur.com.br/dl/parecer-pgr-direito-esquecimento.pdf
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muitas vezes só se revelam com o passar dos anos. Registros burocráticos de 

atos ligados à escravidão, por exemplo, banais para a época, hoje têm 

importância histórica. Mesmo processos judiciais aparentemente de dimensão 

reduzida podem adquirir importância historiográfica com o passar do tempo. 

Condenações e absolvições devidas ou indevidas e certos crimes há muito têm 

sido fonte de interesse da sociedade e de estudiosos. Ficou conhecido o caso 

de MANOEL DA MOTTA COQUEIRO, a quem se deu o apelido de “Fera de 

Macabu”, enforcado, ao que parece indevidamente, por homicídio, em fins do 

século XIX. É infinita a lista dos crimes que a princípio pareceram ter 

repercussão local e adquiriram interesse histórico com o tempo [...]  

 

 

Como último parâmetro utilizado por Sarlet e Neto, destaca-se: “o esgotamento 

da relevância informativa do evento e/ou fato o atingimento da recomposição penal pela 

reabilitação e perdão”, considerando em caso de condenação criminal, caso o indivíduo, 

já tenha se submetido a sanção-reabilitação-perdão, nestes casos é pertinente a análise da 

incidência do direito ao esquecimento, análise esta que não pode dispensar aspectos como 

a gravidade do crime ou caso de crimes humanitários, casos estes que podem prejudicar 

o exercício deste direito205. 

Os critérios apresentados devem auxiliar na fundamentação para garantir a 

prevalência do direito ao esquecimento, já que quanto a este, não há como se negar sua 

existência. O direito ao esquecimento encontra-se em ascensão, principalmente no 

contexto atual vivenciado pela sociedade da informação, analisada de forma ainda mais 

ampla, nesta, a informação, eleva-se para além de um bem jurídico protegido e assume o 

patamar de bem de consumo206, o que favorece com que sua circulação seja mais 

suscetível a deturpações, o que favorece ao fortalecimento do deste direito ao 

esquecimento. Em síntese, ainda que impere o reino as liberdades, a supressão do direito 

ao esquecimento não pode vigorar, devendo este incidir, quando pela ponderação 

mostrar-se necessário.  

 

 

2.4. DIREITO FUNDAMENTAL AO ESQUECIMENTO: CONTROVÉRSIAS 

 

 

Também é objeto de discussão no direito ao esquecimento, o fato deste ser ou 

não um direito fundamental. Visa-se então mostrar o posicionamento favorável em 

                                                           
205 SARLET e NETO (2019), op. cit. p. 198-205 
206 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. A informação como bem de consumo. Disponível em 

<http://egov.ufsc.br/portal/conteudo/informa%C3%A7%C3%A3o-como-bem-de-consumo-0> Acesso em 15 de nov. 

de 2018.  
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considerar o direito ao esquecimento como direito fundamental, bem como também 

daqueles que em sentido contrário, afastam essa ideia. 

Para a corrente que classifica o direito ao esquecimento como direito 

fundamental capitaneada por Arthur M. Ferreira Neto e Ingo Wolfgang Sarlet, o fato deste 

direito não se encontrar positivado explicitamente na Constituição, não pode ser utilizado 

como elemento capaz e suficiente para impedir sua classificação enquanto tal. Este 

entendimento desdobra-se da própria noção de direitos fundamentais, já que estes são 

assim designados não apenas por estarem positivados juridicamente, mas, sobretudo, por 

que vai além de uma concepção jurídica formal, abrangendo uma dimensão material, que 

é determinada pela essência deste direito, qual seja, a de representar a fundamentalidade 

e a essencialidade para a vida em geral individualmente ou coletivamente considerada207.  

Desse modo, partindo perspectiva material dos direitos fundamentais, a qual 

abarca o binômio “fundamental e essencial” às formas de vida, advoga-se a ideia de que 

o direito ao esquecimento pode ser categorizado como um direito materialmente 

constitucional, adquirindo, pois, o status de direito fundamental, por conta da realidade 

atual, na qual está inserido. Não obstante, a construção deste direito, pode ser 

depreendida, segundo uma atividade interpretativa proveniente do direito internacional 

dos direitos humanos, de diversos dispositivos do texto constitucional (como os direitos 

à honra, à intimidade, e à privacidade), bem como de atos normativos 

infraconsitucionais208.  

Todavia, ainda assim, acredita-se que o grau de efetividade do direito ao 

esquecimento aumentaria caso estivesse positivado ao texto constitucional, devendo 

então ser concebido como categoria autônoma dos direitos de personalidade, já vigentes 

no ordenamento jurídico. Não sendo aconselhável que este seja depreendido 

implicitamente apenas dos direitos os direitos à honra, à intimidade, à privacidade à 

imagem, sob pena de ser comprometida a sua plena eficácia, ou seja, a sua efetividade.  

Além do mais, o direito ao esquecimento não se reduz a nenhum dos mencionados 

direitos acima. Sua fundamentalidade exterioriza-se para além da intimidade, 

privacidade, imagem ou honra do indivíduo, contribuindo para aumentar o escopo de  

proteção e de construção da identidade do indivíduo, o que pode ser exemplificado pelas 

                                                           
207 SARLET e NETO (2019), op. cit. p. 29-31 
208 Idem 
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questões envolvendo mudança de gênero e,  portanto, a construção de uma identidade 

pessoal 209.   

Em sentido contrário, há manifestações que não reconhecem o direito ao 

esquecimento como direito, por não encontrar demarcado e reconhecido no ordenamento 

jurídico, o que implicaria impossibilidade de sua exigência, assim sequer poderia ser 

compreendido como direito fundamental. Nessa linha de pensamento pode-se trazer à luz 

o ex- Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, que no “Caso Aida Curi”, embora o 

STF já havia reconhecido a repercussão geral do tema, se pronunciou pelo não 

recebimento do Recurso Extraordinário, além de defender que no caso abordado não 

caberia nem o direito ao esquecimento, tampouco a indenização por fatos pretéritos. 

Abaixo, encontra-se transcrita a ementa de seu parecer210:  

 

 

CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 

786. DIREITO A ESQUECIMENTO. APLICABILIDADE NA ESFERA 

CIVIL QUANDO INVOCADO PELA VÍTIMA OU POR SEUS 

FAMILIARES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA 

TELEVISIVO. VEICULAÇÃO DE FATOS RELACIONADOS À MORTE 

DA IRMÃ DOS RECORRENTES NOS ANOS 1950. 1. Tese de Repercussão 

Geral – Tema 786: Não é possível, com base no denominado direito a 

esquecimento, ainda não reconhecido ou demarcado no âmbito civil por norma 

alguma do ordenamento jurídico brasileiro, limitar o direito fundamental à 

liberdade de expressão por censura ou exigência de autorização prévia. 

Tampouco existe direito subjetivo a indenização pela só lembrança de fatos 

pretéritos.2. Há vasta gama variáveis envolvidas com a aplicabilidade do 

direito a esquecimento, a demonstrar que dificilmente caberia disciplina 

jurisprudencial desse tema. É próprio de litígios individuais envolver 

peculiaridades do caso, e, para reconhecimento desse direito, cada situação 

precisa ser examinada especificamente, com pouco espaço para transcendência 

dos efeitos da coisa julgada, mesmo em processo de repercussão geral. 3. 

Consectário do direito a esquecimento é a vedação de acesso à informação não 

só por parte da sociedade em geral, mas também de estudiosos como 

sociólogos, historiadores e cientistas políticos. Impedir circulação e divulgação 

de informações elimina a possibilidade de que esses atores sociais tenham 

acesso a fatos que permitam à sociedade conhecer seu passado, revisitá-lo e 

sobre ele refletir.4. É cabível acolher pretensão indenizatória quando 

divulgação de informação de terceiro resulte em violação à intimidade, à vida 

privada, à honra e à imagem (art. 5o, X, da Constituição da República), sendo 

dispensável para tal finalidade reconhecimento de suposto direito a 

esquecimento. 5. É inviável acolher pretensão indenizatória, quando o acórdão 

recorrido conclui, com base no conjunto fático-probatório, por inocorrência de 

violação a direitos fundamentais devido a veiculação, por emissora de 

televisão, de fatos relacionados à morte da irmã dos recorrentes, nos anos 

1950.6. Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.  

 

                                                           
209 SARLET e NETO, op. cit. p. 29-31, 71. 
210 BRASIL. Parecer nº 156.104/2016.  Rodrigo Janot.  Referente ao Recurso extraordinário com agravo 833.248/RJ. 

Relator: Ministro Dias Toffoli Agravantes: Nelson Curi, Roberto Curi, Waldir Cury e Maurício Curi Agravada: Globo 

Comunicação e Participações S/A. Publicado em 11 de julho de 2018. Disponível em 

<https://www.conjur.com.br/dl/parecer-pgr-direito-esquecimento.pdf> Acesso em 16 de nov. de 2018 

https://www.conjur.com.br/dl/parecer-pgr-direito-esquecimento.pdf
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Em seu parecer Janot atribui ao legislativo a missão de regular o direito ao 

esquecimento, para que este possa em seguida ser aplicado mediante parâmetros mais 

delimitados e de maneira a garantir a segurança jurídica. Entende-se, todavia, que tal 

posicionamento não está incólume de crítica, por parecer um tanto positivista 

normativista, uma vez envolver vários direitos fundamentais, os quais, por meio do direito 

ao esquecimento poderiam ser protegidos. À guisa de ilustração, segue mais uma parte de 

seu parecer:211  

 

 

o reconhecimento de um suposto direito a esquecimento, tanto no âmbito penal 

como no civil, não encontra na jurisprudência nem na doutrina parâmetros 

seguros de definição, sem atuação do legislador. Em face das distintas regras 

e princípios da Constituição, mostram-se desprovidas de suficiente densidade 

normativa as conceituações oferecidas nos casos mencionados e na doutrina 

brasileira. [...] Não há obstáculo a que ordenamento jurídico venha a 

reconhecer e regular o direito a esquecimento, em certa medida, que não colida 

com outros direitos com ele incompatíveis, total ou parcialmente. A temática 

carece de cuidados e de amadurecimento na doutrina e nos tribunais e merece 

atenção no Poder Legislativo, dadas as amplas possibilidades políticas de 

enfrentamento e de delimitação do direito a esquecimento em livros, revistas, 

jornais, obras literárias e cinematográficas e, em especial, na internet e nas 

mídias eletrônicas [...].  

  

 

Sobre a matéria, compartilha-se do entendimento da primeira corrente, ou seja, 

faz-se necessário o reconhecimento e a consagração do direito ao esquecimento, como 

direito materialmente fundamental, haja vista que a sociedade da hiperinfomação traz 

benefícios, mas também traz a reboque danos, muitas vezes, irreparáveis à seara privada 

do indivíduo. 

Compreende-se também sobre a necessidade da regulação pelo legislador 

infraconstitucional, como bem dispõe Janot, visto que tal medida ajudaria na 

aplicabilidade do direito ao esquecimento, como daria mais segurança jurídica, muito 

embora discorda-se de que a inexistência de previsão normativa poderia criar óbices ao 

seu pleito do ofendido. 

 
 

                                                           
211 BRASIL. Parecer nº 156.104/2016.  Rodrigo Janot.  Referente ao Recurso extraordinário com agravo 

833.248/RJ, p. 36-37. Relator: Ministro Dias Toffoli Agravantes: Nelson Curi, Roberto Curi, Waldir Cury e 

Maurício Curi Agravada: Globo Comunicação e Participações S/A. Publicado em 11 de julho de 2018. 

Disponível em <https://www.conjur.com.br/dl/parecer-pgr-direito-esquecimento.pdf> Acesso em 16 de nov. 

de 2018 

https://www.conjur.com.br/dl/parecer-pgr-direito-esquecimento.pdf
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2.5.  DIREITO AO ESQUECIMENTO NA JURISPRUDÊNCIA INTERNACIONAL E 

BRASILEIRA 

 

 

Além dos casos mencionados em outra parte deste estudo, entende-se por 

oportuno trazer a lume outros que ganharam notoriedade no Brasil e no mundo.  

Inicia-se com o julgamento do Habeas Corpus nº 284.307/SP (2014), no qual o 

direito ao esquecimento foi invocado como critério indexador para a delimitação da 

dosimetria da pena no âmbito do processo penal. Neste caso discutia-se a possibilidade 

de as condenações penais, mesmo já transitadas em julgado e transcorrido o prazo maior 

de que 05 anos, ainda que estas não possam ser utilizadas para efeito de reincidência, as 

mesmas poderiam ser utilizadas como parâmetro de maus antecedentes212.  

Nesta situação específica, o direito ao esquecimento invocado não foi aplicado 

em razão da contemporaneidade das demais condenações do acusado e pelo fato de 

existência de potencial ofensivo do acusado e de outras agravantes213. Assim, pelo 

julgado, tem-se214: 

 
 

[...] A ideia que subjaz ao chamado "direito ao esquecimento" não tem 

como implicar, diante das peculiaridades do caso concreto, a 

relativização dos registros penais do paciente, pois o relevo imprimido 

ao conjunto de condenações foi proporcional, considerando o piso e o 

teto abstrato previsto para o tipo penal [...]. 

 

 

Um grupo de pessoas pertencentes à mesma família, ingressaram em 2005 com 

uma ação judicial em face do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, por conta de 

possíveis atos de tortura praticados pelo Coronel enquanto comandou o DOI-Codi 

(Destacamento de Operações de Informações) em São Paulo, entre 1970 e 1974, período 

ditatorial brasileiro215. A família almejava com a respectiva ação, declarar que este 

                                                           
212 BRASIL. STJ. HC 284307 SP 2013/0403801-7. 6ª Turma. Publicado em: 26/08/2014. Julgamento em 12 de Agosto 

de 2014 Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Disponível em 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25254656/habeas-corpus-hc-284307-sp-2013-0403801-7-stj?ref=juris-

tabs> Acesso em 03 de nov. de 2018.  
213 SALET e NETO, op.cit p. 160  
214 BRASIL. STJ. HC 284307 SP 2013/0403801-7. 6ª Turma. Publicado em 26/08/2014. Julgamento em 12 de Agosto 

de 2014 Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Disponível em 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25254656/habeas-corpus-hc-284307-sp-2013-0403801-7-stj?ref=juris-

tabs> Acesso em 03 de nov. de 2018.  
215 LEI da anistia não impede que grupo cobre indenização de Coronel Ustra. In: Consultor Jurídico. Publicado em 09 

de dez. de 2014. Disponível em <https://www.conjur.com.br/2014-dez-09/lei-anistia-nao-impede-cobranca-

indenizacao-coronel-ustra> Acesso em: 04 de nov. de 2014 

 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25254656/habeas-corpus-hc-284307-sp-2013-0403801-7-stj?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25254656/habeas-corpus-hc-284307-sp-2013-0403801-7-stj?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25254656/habeas-corpus-hc-284307-sp-2013-0403801-7-stj?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25254656/habeas-corpus-hc-284307-sp-2013-0403801-7-stj?ref=juris-tabs
https://www.conjur.com.br/2014-dez-09/lei-anistia-nao-impede-cobranca-indenizacao-coronel-ustra
https://www.conjur.com.br/2014-dez-09/lei-anistia-nao-impede-cobranca-indenizacao-coronel-ustra
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quando o ao praticar os atos de torturas, agiu com dolo, tendo incorrido na prática de ato 

ilícito, provocado danos morais e ofendido a integridade física dos proponentes. A única 

pretensão no caso, era de natureza declaratória, não se requerendo o recebimento de 

nenhum valor monetário pelo fato em si216.   

Em sede de primeiro grau de jurisdição foi julgada procedente a pretensão 

autoral. Tal decisão foi mantida pelo juízo de segundo grau, no Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo (TJ/SP)217, onde o processo judicial foi deflagrado. Insatisfeito, o 

comandante, então, interpôs Recurso Especial de nº 1.434.498 (2015)218 perante o STJ, 

no qual invocou a necessidade do direito ao esquecimento de tais fatos 219.   

No STJ, a decisão por maioria reconheceu que a existência da relação jurídica de 

responsabilidade civil do coronel com as vítimas de torturas caracterizava-se como atos 

ilícitos e praticadas durante o período ditatorial220, afastando assim a aplicação do direito 

ao esquecimento no caso em questão, pautando sua decisão em argumentos como:  a 

necessidade de se ter a recuperação da memória histórica e assim impedir novos crimes 

de violação aos direitos humanos fundamentais, como prevê os artigos 1º da Lei 

12.528/2011 e 21, pú, da Lei nº 12.527/2011, a  inocorrência da prescrição, por se tratar 

de violação aos direito humanos que são de natureza imprescritível, na legitimidade dos 

e interesse dos recorridos na existência e apuração dos fatos e na inaplicabilidade da Lei 

da Anistia221. 

Sobre esta última, destaca-se que embora no julgamento a Ministra Nancy 

Andrighi e o Ministro João Otávio Noronha tenham votado no sentido de dar provimento 

ao recurso sob o argumento de que pela Lei da Anistia a população brasileira tinha 

renunciado a punição jurídica por tais crimes, prevaleceu no julgado, o entendimento de 

                                                           
216 SARLET e NETO, op. cit. p. 161 
217 STJ reconhece responsabilidade de Ustra por torturas durante ditadura. In: Migalhas. Publicado em 09 de dezembro 

de 2014. Disponível em 

<https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI212546,101048STJ+reconhece+responsabilidade+de+Ustra+por+tortu

ras+durante+ditadura> Acesso em 04 de nov. de 2018 
218 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial de nº 1.434.498 (2015). Disponível em 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/165437937/recurso-especial-resp-1434498-sp-2013-0416218-0/relatorio-

e-voto-165437953> Acesso em: 04 de nov. de 2018. https://pecepoli.com.br/PT/DTI/> Acesso em: 16 de nov. de 2018 
219 SARLET e NETO, op. cit. p. 161 
220 STJ reconhece responsabilidade de Ustra por torturas durante ditadura. In: Migalhas. Publicado em 09 de dezembro 

de 2014. Disponível em 

<https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI212546,101048STJ+reconhece+responsabilidade+de+Ustra+por+tortu

ras+durante+ditadura> Acesso em 04 de nov. de 2018 
221 SARLET e NETO, op. cit. p. 161 
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https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI212546,101048STJ+reconhece+responsabilidade+de+Ustra+por+torturas+durante+ditadura
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/165437937/recurso-especial-resp-1434498-sp-2013-0416218-0/relatorio-e-voto-165437953
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/165437937/recurso-especial-resp-1434498-sp-2013-0416218-0/relatorio-e-voto-165437953
https://pecepoli.com.br/PT/DTI/
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI212546,101048STJ+reconhece+responsabilidade+de+Ustra+por+torturas+durante+ditadura
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI212546,101048STJ+reconhece+responsabilidade+de+Ustra+por+torturas+durante+ditadura
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que de que a Lei da Anistias é restrita ao âmbito penal, não se estendendo as questões de 

matéria cível, tal como era a pretensão autoral 222. 

Pela jurisprudência brasileira, outro julgado interessante sobre o direito ao 

esquecimento. Cuida do Habeas Corpus nº 126.315/ São Paulo. Tal remédio 

constitucional foi impetrado em favor do acusado por ter cometido tráfico de 

entorpecentes. Era objeto de discussão o aumento da pena base por maus antecedentes 

por já ter o réu condenado criminalmente, mesmo já tendo transcorrido, mais de 05 anos 

desde a extinção da pena da condenação anterior223.   

Em decisão determinou-se a aplicação do direito ao esquecimento ao acusado, o 

qual poderia ser aplicado na esfera penal, por tratar de um direito fundamental implícito, 

que visa resguardar os primados constitucionais da vedação pena de caráter perpétuo, da 

dignidade da pessoa humana, da igualdade, da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Desse modo, sob pena da violação de tais preceitos constitucionais, as condenações 

penais já transitadas em julgado e alcançadas pelo prazo de 05 anos, previsto pelo art. 64, 

I do Código Penal224, não podem operar efeitos para caracterizar a reincidência ou maus 

antecedentes225.  

Ainda que o direito ao esquecimento possa ser inovado, “of-line”, portanto, de 

forma desvinculada da internet, tal como se ilustrou pelos julgados abordados 

anteriormente e pelos casos da Aída Curi e da Chacina da Candelária, que tiveram a 

vinculação pela mídia televisiva, o direito ao esquecimento torna-se matéria ainda de 

maior pertinência e repercussão através do desenvolvimento cibernético.  

Nesse contexto, ganha cada vez mais notoriedade o direito ao esquecimento 

através do apagamento de dados, que já tem regulação no direito internacional através do 

art. 17 do Novo Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia226 e no Brasil, 

                                                           
222 STJ reconhece responsabilidade de Ustra por torturas durante ditadura. In: Migalhas. Publicado em 09 de dezembro 

de 2014.Disponível em 

<https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI212546,101048STJ+reconhece+responsabilidade+de+Ustr

a+por+torturas+durante+ditadura> Acesso em 04 de nov. de 2018. 
223 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Informativo nº 805. Maus antecedentes e período depurador (HC 126.315/SP). 

Brasília: 26 a 29 de outubro de 2015. Data de divulgação: 6 de novembro de 2015. Disponível em 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo805.htm> Acesso em: 04 de nov. de 2018. 
224 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm> Acesso em 08 de out. de 2018.  
225 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Informativo nº 805. Maus antecedentes e período depurador (HC 126.315/SP). 

Brasília: 26 a 29 de outubro de 2015. Data de divulgação: 6 de novembro de 2015. Disponível em 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo805.htm> Acesso em: 04 de nov. de 2018. 
226 UNIÃO EUROPEIA. Regulamento 2016/679 de 27 de abril de 2016. Relativo à proteção das pessoas singulares no 

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE. 

Disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT> 

Acesso em: 02 de nov. de 2018.                       
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através da Lei do Marco Civil da Internet a qual passou por alterações recentes pela Lei 

nº 13.709/18227, em vigor desde de 14 de agosto de 2018228, e desenvolvido sob influência 

deste Novo Regulamento Europeu de e que  trata sobre a proteção dos dados pessoais, 

ainda que tratem sobre  o direito ao esquecimento de forma expressa, guarda relação com 

este principalmente naquilo que diz respeito a possibilidade de retificar ou cancelar 

dados229. 

Apesar destas previsões, em nenhum dos dois dispositivos, foi tratada sobre a 

possibilidade de desindexação de determinados links dos mecanismos de provedores de 

buscas e pesquisas, razão pela qual por se tratar da temática da colisão entre dois direitos 

fundamentais (liberdade de expressão, de informação e direito ao esquecimento), para 

solucionar a lacuna normativa, desfruta-se do método da ponderação, além da referência 

de outros julgados que tratam sobre mesmo assunto, como a  decisão do Tribunal de 

Justiça da União Europeia (TJUE) no caso Google vs. Agência Espanhola de Proteção de 

Dados e Mario Costeja Gonzalez230. 

                                                           
“Artigo 17. Direito ao apagamento ("direito ao esquecimento"). 1.   O titular dos dados tem o direito de obter do 

responsável pelo tratamento o apagamento de dados pessoais que lhe digam respeito sem demora injustificada e o 

responsável pelo tratamento tem a obrigação de apagar os dados pessoais, sem demora, sempre que se aplique um dos 

seguintes motivos:  (a) os dados pessoais deixarem de ser necessários em relação aos fins para os quais foram recolhidos 

ou tratados de outro modo; b) O titular dos dados retira a autorização na qual o tratamento se baseia, nos termos do 

artigo 6.º, n.º 1, alínea a), ou do artigo 9.º, n.º 2, alínea a), e quando não existe outro fundamento jurídico para o 

tratamento ; c) A pessoa em causa obtiver objecção ao tratamento nos termos do no 1 do artigo 21.o e não 

constituírem motivos legítimos para o tratamento, ou a pessoa em causa se opuser ao tratamento nos termos 

do no 2 do artigo 21.o; (d) os dados pessoais foram processados ilegalmente; e) Os dados pessoais têm de 

ser apagados para cumprimento de uma obrigação legal na legislação da União ou de um Estado-Membro à qual 

o responsável pelo tratamento está sujeito; f) Os dados pessoais foram recolhidos em relação à oferta de serviços da 

sociedade da informação referidos no nº 1 do artigo 8.o                                                                   

2. Se o responsável pelo tratamento tiver tornado públicos os dados pessoais e for obrigado, nos termos do n.º 1, a 

apagar os dados pessoais, o responsável pelo tratamento, tendo em conta a tecnologia disponível e os custos de 

implementação, tomará medidas razoáveis, incluindo medidas técnicas para informar os responsáveis pelo tratamento. 

que estão processando os dados pessoais que o titular dos dados solicitou o apagamento por esses controladores de 

quaisquer links para, ou cópia ou replicação desses dados pessoais.                                                                                                                       

3. Os n.os 1 e 2 não são aplicáveis na medida em que o tratamento seja necessário: a) pelo exercício do direito à 

liberdade de expressão e de informação; b) Pelo cumprimento de uma obrigação legal que exige a transposição pela 

legislação da União ou do Estado-Membro a que o responsável pelo tratamento está sujeito ou para a execução de uma 

tarefa realizada no interesse público ou no exercício da autoridade oficial conferida ao responsável pelo tratamento; c) 

Por razões de interesse público no domínio da saúde pública, em conformidade com o artigo 9.º, n.º 2, alíneas h) ei), e 

com o artigo 9.º, n.º 3; d) Para fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação científica ou histórica ou 

para fins estatísticos, nos termos do no 1 do artigo 89.o, desde que o direito referido no no 1 possa tornar impossível 

ou comprometer gravemente a realização do objetivos desse processamento; ou (e) para o estabelecimento, exercício 

ou defesa de reivindicações legais. ” (Tradução livre) 
227 BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, 

de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2018/Lei/L13709.htm#art60 > Acesso em 03 de nov. de 2018 
228 BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet. Disponível em 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm> Acesso em 27 de nov. de 2018 
229 SARLET, Ingo Wolfgang. Corte Europeia diz que assassinos não têm direito de serem esquecidos. In: Consultor 

Jurídico. Publicada em: 20 de julho de 2018, às 8h05. Disponível em <https://www.conjur.com.br/2018-jul-20/direitos-

fundamentais-corte-europeia-assassinos-nao-direito-serem-esquecidos> Acesso em: 03 de nov. de 2018 
230 Idem. 
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https://www.conjur.com.br/2018-jul-20/direitos-fundamentais-corte-europeia-assassinos-nao-direito-serem-esquecidos
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Ocorre que, a ausência de dispositivo normativo instaura grande insegurança 

jurídica, apresentado o tema decisões divergentes, o que implica na necessidade de realçar 

a decisão recente pela decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH), julgada 

em 28 de junho de 2018, na qual foi negada a aplicação do direito ao esquecimento 

invocado pelos recorrentes.  

Na situação acima descrita, M.L. e W.W, são condenados, no ano de 1993, pela 

Justiça Alemã por homicídio de um famoso ator (W.S). Entre os anos de 2007 e 2008, 

quando obtiveram o regime da liberdade condicional, os assassinos ajuizaram perante o 

Tribunal de Hamburgo, uma ação de diversas mídias de comunicação social (a rádio 

Deutschlandradio, o periódico Der Spiegel e o jornal Mannheimer Morgen) visando 

pleitear seu anonimato em relação aos seus dados pessoais e a vinculação entre seus 

nomes e o crime (mais especificamente um artigo, um arquivo e uma transcrição de 

aúdio), que até então encontravam-se disponíveis ao público através de suas páginas 

eletrônicas231. 

Em primeira instância, o Tribunal de Hamburgo, decidiu por reconhecer a 

procedência da pretensão autoral, por reconhecerem o direito dos demandantes de não 

serem mais lembrados pelos fatos cometidos no passado. Assim, o referido Tribunal 

entendeu que a pretensão dos requerentes deveria prevalecer sobre o interesse público no 

acesso a tais informações232. 

Acontece que, o caso chegou Supremo Tribunal de Justiça da Alemanha 

(Bundesgerichtshof – BGH). O Supremo Tribunal de Justiça, ao julgar o caso, reverteu a 

decisão então proferida, alegando que deveria prevalecer sobre o direito de esquecimento 

dos requerentes, a liberdade de informação da emissora de rádio e o direito ao acesso de 

informação a seus ouvintes. Esta mesma decisão foi mantida pelo Tribunal Constitucional 

Federal alemão, quando foi acionado233.  

Os autores, insatisfeitos com a decisão proferida pela Justiça alemã, ingressaram, 

no ano de 2010, com recurso na Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH). 

Fundamentaram no recurso a violação do direito à privacidade, previsto no art. 8º da 

Convenção Europeia de Direitos Humanos234 por encontrarem disponíveis ao público 

                                                           
231SARLET (2018), op. cit. 
232 Idem. 
233 Idem. 
234UNIÃO EUROPEIA. Convenção Europeia Dos Direitos Do Homem. Disponível em 

<https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf> Acesso em: 05 de nov. de 2018.“Artigo 8° Direito ao 

respeito pela vida privada e familiar 1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu 

 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf
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através da internet informações relacionadas ao julgamento e condenação dos 

demandantes.   

No julgamento deste recurso pela CEDH, foi feita a ponderação entre o direito à 

privacidade em contraposto com o direito de liberdade de informação e o interesse público 

das informações. Na decisão proferida pela CEDH, interpretou-se que a liberdade de 

informação e a liberdade de expressão dos meios de comunicação, são condições 

necessárias para a manutenção da ordem democrática, estas seriam afetadas com a 

remoção dos nomes dos condenados na internet.  

Ainda que tivesse sido considerada a possibilidade da divulgação de tais fatos 

com o anonimato dos recorrentes, este entendimento não prevaleceu por entender-se que, 

com fundamento no art. 10 da CEDH235, que dispõe sobre a possibilidade dos meios de 

comunicação divulgarem os nome completos no campo jornalístico de fatos e decisões 

judiciais, ao agirem com ética profissional, sem a finalidade de ofender a imagem ou a 

honra das pessoas envolvidas, desde que as informações publicadas narrem 

acontecimentos graves e de grande alcance social. A decisão apontou também para o fato 

de que as informações difundidas pelas mídias eram limitadas aos seus assinantes, tendo 

uma cobertura mais restrita.   

Por fim, foi proferida a decisão pela CEDH236, negou-se provimento ao recurso 

promovidos pelos recorrentes e manteve-se a decisão no mesmo sentido da decisão já 

proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça Alemão e por sua Corte Constitucional, 

determinando a predominância dos direitos de liberdade de informação e de expressão 

em detrimento ao direito à privacidade237. 

                                                           
domicílio e da sua correspondência. 2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito senão 

quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa sociedade democrática, seja 

necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, para o bem - estar económico do país, a defesa da ordem 

e a prevenção das infracções penais, a protecção da saúde ou da moral, ou a protecção dos direitos e das liberdades de 

terceiros.”  
235 UNIÃO EUROPEIA. Convenção Europeia Dos Direitos Do Homem. Disponível em 

<https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf> Acesso em: 05 de nov. de 2018. Artigo 10° Liberdade 

de expressão 1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de opinião 

e a liberdade de receber ou de transmitir informações ou ideias sem que possa haver ingerência de quaisquer autoridades 

públicas e sem considerações de fronteiras. O presente artigo não impede que os Estados submetam as empresas de 

radiodifusão, de cinematografia ou de televisão a um regime de autorização prévia. 2. O exercício desta liberdades, 

porquanto implica deveres e responsabilidades, pode ser submetido a certas formalidades, condições, restrições ou 

sanções, previstas pela lei, que constituam providências necessárias, numa sociedade democrática, para a segurança 

nacional, a integridade territorial ou a segurança pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a protecção da 

saúde ou da moral, a protecção da honra ou dos direitos de outrem, para impedir a divulgação de informações 

confidenciais, ou para garantir a autoridade e a imparcialidade do poder judicial.  
236UNIÃO EUROPEIA. Convenção Europeia Dos Direitos Do Homem. Disponível em 

<https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf> Acesso em: 05 de nov. de 2018.“. 
237 SARLET (2018), op. cit. 
 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf
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Observa-se através deste julgado, que a CEDH, neste se posicionou de maneira 

diferenciada em relação ao caso TJUE no caso Google, julgado de 2014, no qual houve a 

concessão do direito ao esquecimento na internet, por entender na desindexação das 

informações de Gonzalez, por entender  que as informações divulgadas teriam baixam 

conteúdo informacional e que poderiam prejudicar sua reinserção social. Também 

destaca-se o posicionamento diferente ao direito ao esquecimento  no caso Lebah I, o qual 

mesmo não sendo em meio eletrônico, também corresponde a direito de não divulgação 

de informações relativas aos assassinos  no momento de obterem livramento 

condicional238.   

O fato da vítima der sido pessoa pública, ator famoso, desempenha elemento 

importante para análise da ponderação, o que de maneira semelhantes desempenhou 

importância também no julgado pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão do caso 

Lebah II. 

Diante de decisões divergentes sobre temáticas semelhantes (o direito ao 

esquecimento, em esfera penal por vinculação das imagens dos assassinos em meios de 

comunicação), demonstra-se a novidade do tema e a ausência de matéria sedimentada 

sobre o assunto. Assim, sobre esta temática, a jurisprudência vem sendo construída ao 

longo dos anos, tendo fortes tendências de ampliar as demandas judicias pertinentes à 

área, em decorrência de vivenciarmos na era da sociedade da informação239. 

A relevância do tema fez com que o Supremo Tribunal Federal recentemente 

divulgasse um compilado de todos os julgados pela jurisprudência brasileira que versam 

sobre o direito ao esquecimento. A publicação ocorreu em junho de 2017240. 

Com a tentativa de uniformizar o tema, muitos foram os projetos de lei que 

passaram a tratar sobre a matéria. Destaca-se dentre estes projetos de lei: PL 

7881/2014241, que tem como intuito possibilita a remoção de dados irrelevantes ou 

defasados sem que seja necessário a atuação do poder judiciário,  

                                                           
238SARLET (2018), op. cit 
239 Idem. 
240BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Direito ao esquecimento. Junho de 2017. Disponível em 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaBibliografia/anexo/direito_ao_esquecimento.

pdf> Acesso em 05 de nov. de 2018 
241 BRASIL. Congresso. Projeto de Lei nº 7881/2014. Situação atual: arquivada. Disponível em 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=621575>  Acesso em: 

 

http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/02/PL-7881-2014.pdf
http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/02/PL-7881-2014.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaBibliografia/anexo/direito_ao_esquecimento.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaBibliografia/anexo/direito_ao_esquecimento.pdf
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O Projeto de Lei (PL) 1676/2015242, que visa criminalizar fotografar imagens de 

pessoas sem sua autorização e permitir a possibilidade de remover estas sem autorização 

judicial, PL 1589/2015243, que tem como objetivo garantia maios rigor na punição da 

calúnia, da injúria, da difamação que venham a ocasionar a morte da vítima e por fim, 

discute-se também PL 215/2015244, proteção à honra e imagem de forma mais severa dos 

crimes que ocorrem através das redes sociais245.  

O panorama do direito ao esquecimento na jurisprudência brasileira aponta que 

cerca de 1/3 das ações judiciais relacionadas ao direito ao esquecimento e que chegam 

numa segunda instância, diz respeito a políticos, que requerem a retirada de mensagens 

de humor, que foram divulgadas a seu respeito, além de indenizações por danos morais246. 

Sobre o panorama do direito ao esquecimento, pelos dados extraídos de 

reportagem divulgada pelo Estado de São Paulo, foi construído o gráfico abaixo, que tem 

como finalidade demonstrar a repercussão do direito ao esquecimento nos tribunais 

brasileiros247: 

 

                                                           
242 BRASIL. Congresso. Porojeto de Lei nº 1676/2015. Situação atual: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de 

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI). Disponível em 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1295741> Acesso em: 28 de nov. de 

2018 
243 BRASIL. Congresso Nacional. Projeto de Lei nº 1589/2015. Situação atual: Apensado ao PL 215/2015. Disponível 

em < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1279451>  Acesso em: 28 de nov. 

de 2018 
244 BIONI, Bruno Ricardo et al. Nota Técnica dos pesquisadores do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito 

Rio (CTS FGV), do InternetLab e do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação da 

Universidade de São Paulo (GPoPAI/USP). Assunto: Substitutivo aos PLs nº 215, 1.547 e 1.589/2015. Disponível em 

<http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2015/10/Nota-t%C3%A9cnica_CTS-GPOPAI-ILAB.pdf> Acesso 

em: 28 de nov. de 2018 
245 INTERNETLAB. [#5][especial] Direito ao Esquecimento no Congresso Nacional. Disponível em < 

http://www.internetlab.org.br/pt/privacidade-e-vigilancia/5especial-direito-ao-esquecimento-no-congresso-nacional/> 

Acesso em 09 de nov. de 2018. 
246 Idem. Ibidem. 
247 AMENDOLA, Gilberto. TJs acatam 1/3 dos recursos por direito ao esquecimento. Pedido para apagar notícia da 

internet e impedir sua veiculação será julgado pelo Supremo; Procuradoria deu parecer contrário à demanda. Publicada 

em: 24 de julho de 2016. Disponível em < https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,tjs-acatam-13-dos-recursos-

por-direito-ao-esquecimento,10000064593> Acesso em 09 de nov. de 2018.  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=946034&ord=1
http://www.internetlab.org.br/pt/privacidade-e-vigilancia/5especial-direito-ao-esquecimento-no-congresso-nacional/
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,tjs-acatam-13-dos-recursos-por-direito-ao-esquecimento,10000064593
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,tjs-acatam-13-dos-recursos-por-direito-ao-esquecimento,10000064593
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Fonte do gráfico: autoria própria 

 

Sua análise leva a concluir, que por não se tratar de tema que ainda não tem 

entendimento uniforme, na maior parte das ações em que ele foi pleiteado, ele foi 

rejeitado. Também é possível depreender que os Estados nas quais mais tiveram demanda 

sobre este assunto, foi São Paulo, seguido de Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, 

respectivamente. Com exceção do Distrito Federal, Paraíba, Santa Catarina, Minas 

Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, os demais 

Estados brasileiros, até o momento em que a pesquisa foi realizada, no ano de 2016, ainda 

não tinham jurisprudência sobre o direito ao esquecimento248.  

Tem-se por fim, que a temática do direito ao esquecimento embora tenho seu 

reconhecimento e incidência de forma mais consolidada no cenário internacional, esta já 

é tratada no Brasil, sendo cada vez mais objeto de pretensões judicias. O  direito ao 

esquecimento assume cada vez mais notoriedade, a ponto de já ter sido realizada uma 

audiência pública para sua discussão, bem como também continua a ser suscitado como 

questão pertinentes a projetos de lei, além de encontrar respaldo também através da 

recente legislação do Marco Civil da Internet. Nessa trilha, constata-se embora seja 

reconhecido como direito, sua fundamentalidade e seus parâmetros de aplicação ainda 

não foram delimitados, sendo urgente a necessidade de um posicionamento, sob pena de 

prevalecer a insegurança jurídica a respeito de sua aplicabilidade.  

       

 

 

                                                           
248 AMENDOLA, op. cit.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do estudo, constatou-se a grande relevância do direito ao esquecimento 

no mundo jurídico, tendo em vista sua incidência pelos mais diversos campos do direito, 

dentre estes, destacam-se principalmente no direito civil e no direito penal 

Verificou-se a amplitude da conceituação do termo direito ao esquecimento, uma 

vez que este não tem seu significado reduzido apenas à possibilidade e de se pleitear 

judicialmente o direito de ser de ser esquecido de uma determinada mídia ou meio de 

comunicação. Atualmente, em razão do contexto da sociedade da hiperinformação, o 

conceito do direito ao esquecimento é mais amplo, compreendendo também o direito à 

desindexação, ou seja, garante a possibilidade de se requerer que determinado 

acontecimento, possa a ser desvinculado do provedor de busca. 

A maior notoriedade do direito ao esquecimento e assim, a necessidade de sua 

compreensão, é determinada principalmente pele era das mídias digitais na qual 

vivenciamos. A era digital, traz novas problemáticas, dentre elas: uma maior dificuldade 

em discernir as barreiras entre o público e o privado, bem como também inaugura uma 

memória digital, denominada como perfeita, insuscetível ao esquecimento.  

Diante disso, o direito ao esquecimento assume uma importância que vai muito 

além dos direitos de personalidade (da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem) 

já consagrados pelo texto constitucional. A incidência do direito ao esquecimento implica 

na possibilidade de ser garantir a reconstrução de uma nova história, uma nova identidade, 

impedindo perturbações pelas memórias de um passado do qual não se deseja lembrar. 

Pelo trabalho, averiguou-se que o direito ao esquecimento, na realidade jurídica 

brasileira, ainda não é previsto como direito fundamental formal, não estando previsto 

pelo texto constitucional expressamente. Contudo, a ausência desta previsão, não impediu 

a sua aplicabilidade, tal como foi ilustrado pelas jurisprudências abordadas. 

Além disso, a ausência de sua previsão formal no texto constitucional, segundo 

posicionamento do qual compartilho, não impede sua consagração, enquanto direito 

fundamental, tendo em vista que sua fundamentalidade já é comprovada na realidade 

fática através dos anseios da nova sociedade da hiperinformação, de tal modo, que sua 

percepção material de direito fundamental já se mostra consolidada. 

Assim, no trabalho o direito ao esquecimento recebeu duas possíveis 

classificações segundo as dimensões dos direitos fundamentais, sendo estas: direito 
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fundamental de primeira dimensão, quando concebido de forma atrelada aos direitos de 

personalidade ou também como direito fundamental de quarta dimensão, caso seja sua 

concepção pautada pelo desenvolvimento dos meios de comunicação.  

Os conflitos inerentes a aplicabilidade do direito ao esquecimento se dão 

principalmente em razão dos direitos fundamentais com os quais colide: liberdade de 

imprensa, liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Tais liberdades embora 

devam prevalecer no regime democrático, sob pena de ser caracterizada a censura, estas 

não podem impedir a aplicabilidade do direito ao esquecimento, ainda que 

excepcionalmente. 

Em razão destes conflitos, investigou-se os parâmetros empregados pela 

jurisprudência internacional, a qual já se encontra mais consolidada sobre o assunto em 

detrimento a jurisprudência brasileira, que continua em busca dos critérios para garantir 

a aplicabilidade deste direito. Dentre estes critérios, foram abordados, por exemplo: a 

relevância da informação, o transcurso razoável do tempo e a historicidade 

A melhor compreensão destes parâmetros foi possível pela análise precedente 

das teorias pertinentes a ponderação e sopesamento de princípios, dentre estas, a Teoria 

do Círculos Concêntricos, ilustrada com três situações hipotéticas. 

As muitas discussões que permeiam o direito ao esquecimento, devem vir a 

regulamentar de forma mais clara a aplicabilidade deste novo direito, uma vez que a 

ausência de parâmetros mínimos que definam sua aplicabilidade favorece a insegurança 

jurídica, abrindo possibilidades para que sejam cometidas arbitrariedades.  

Como possível solução para o tema, aponta-se justamente, para que sejam 

delimitados critérios mais claros sobre a aplicabilidade do direito ao esquecimento e a 

necessidade de um posicionamento mais uniforme pela jurisprudência brasileira sobre o 

respectivo direito. 

 

Por mais que muito se tenha avançado sobre o direito ao esquecimento através 

da audiência pública realizada, dos muitos projetos de leis que gravitam em relação a isso, 

da Lei nº 13.709, em vigor desde de 14 de agosto de 2018,  muito ainda deve ser feito, a 

começar pela necessidade de encerrar o julgamento do Recurso Especial com 

Repercussão Geral (ARExt) de nº  833.248, correspondente ao episódio da Chacina da 

Candelária, o qual muito poderá ajudar a definir sobre a questão.  
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Outras soluções importantes podem ser destacadas, como por exemplo, a 

abordagem do conteúdo da tecnologia da informação ao longo do curso do Direito e até 

mesmo, a conscientização em escolas sobre o alcance das mídias digitais para que se 

possa fazer um uso consciente das ferramentas tecnológicas.  

Por fim, me posiciono no sentido de que negar a incidência do direito ao 

esquecimento, significa negar a nossa própria realidade digital e concluo, pelo 

reconhecimento deste direito, enquanto direito fundamental, como forma não apenas de 

possibilitar sua efetividade, mais do que isso: com a finalidade de atribuir ao direito ao 

esquecimento,  a visibilidade necessária e assim, para que sejam delimitados parâmetros 

mais precisos de sua incidência, de tal forma a contribuir por zelar pela segurança jurídica, 

pela ordem democrática e pelas liberdades. 
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