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RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar os atributos e possibilidades do chamado Direito ao 

Esquecimento no Brasil. Primeiramente, busca-se fundamentar doutrinariamente o Direito ao 

Esquecimento na existência de outros direitos, como o Direito à Intimidade, o Direito à 

Privacidade, o Direito de Imagem e o Direito à Honra. Assim, encontram-se as razões do 

reconhecimento do Direito ao Esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro. Encontram-

se, também, suas limitações por outros direitos constitucionalmente protegidos, como o 

Direito à Informação e o Direito à Liberdade de Expressão. Demonstram-se as possíveis 

colisões entre direitos fundamentais, de forma a permitir analisar eventual prevalência de um 

sobre o outro, no caso concreto. Busca-se, ainda, trazer ao presente trabalho as origens 

históricas do reconhecimento do instituto do Direito ao Esquecimento, com atenção às 

decisões judiciais paradigmáticas no Brasil e no exterior.  Por fim, são analisadas no presente 

trabalho as formas que o Direito ao Esquecimento assume, bem como a responsabilidade dos 

provedores no âmbito da internet. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica e 

documental, pelo método crítico-dialético. Pode-se verificar que o Direito ao Esquecimento 

apresenta razoáveis fundamentos para sua efetivação no ordenamento jurídico nacional, mas 

carece de perfeita delineação, justamente por sua complexidade e oposição a outros direitos 

fundamentais. 

 

Palavras-chave: Direito ao Esquecimento, Direitos Fundamentais, Responsabilidade dos 

Provedores. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade encontra-se em pleno desenvolvimento de sua capacidade de propagar e 

transmitir informações. Dessa forma, o ordenamento jurídico deve tratar de proteger as 

diversas relações jurídicas resultantes desse desenvolvimento. A Internet, instrumento de 

transmissão de informações, traz consigo inúmeros benefícios e conforto para a sociedade. 

Traz, porém, o ônus causado pelo excesso de exposição e tráfego de informações pessoais, 

ferindo por diversas vezes direitos fundamentais de indivíduos objeto de informação.  

A tutela da dignidade da pessoa humana inclui, na sociedade atual, o direito ao 

esquecimento, de forma que o uso, o destino e a finalidade de informações veiculadas na 

Internet devem ser ponderados, sempre em atenção à liberdade de expressão e ao direito à 

informação, a fim de proteger direitos fundamentais eventualmente contrapostos.  

Diante disso, busca-se estudar os fundamentos do Direito ao Esquecimento em outros 

direitos prescritos na Carta Constitucional, por exemplo, o direito à intimidade, o direito à 

privacidade, o direito de imagem, o direito à honra; em suma o direito à integridade moral do 

individuo.  

Analisam-se, também, os limitadores constitucionais ao direito ao esquecimento, em 

especial os direitos de informação e à liberdade de expressão, também constitucionalmente 

previstos. Direitos esses que norteiam a liberdade de imprensa e diversas outras formas de 

manifestação do pensamento, com fundamento em tratados internacionais, constituindo 

alicerce para a democracia nacional.  

Com algum fundamento no direito à reabilitação, da seara penal, o direito ao 

esquecimento data de tempos remotos. Sua atualidade e reavivamento, porém, advém de casos 

recentes nos Estados Unidos e, em especial, na Espanha. Reacendeu-se assim, a discussão 

sobre o uso e o destino de dados pessoais, bem como a possibilidade de impedir a perpetuação 

de informações no âmbito da Internet. Não se tratando da capacidade de qualquer pessoa 

reescrever sua história, senão do estabelecimento de esperança para o individuo, 

especialmente depois de decorrido tempo o suficiente para que as informações postas na 

Internet cumpram o objetivo que lhes foram dadas.  

Ressalte-se que informações manifestamente ilegais, que manifestamente ferem a 

intimidade e a privacidade de outros indivíduos podem ser de pronto rechaçadas pelo poder 

judiciário e por qualquer outra pessoa, sendo desnecessário estudo mais aprofundado nesses 

casos.  
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Embora conhecido somente pela alcunha de direito ao esquecimento, esse direito 

assume diversas formas que são estudadas no presente trabalho, podendo estar ou não 

relacionadas à Internet e colidindo em maior ou menor grau com os direitos à liberdade de 

expressão e à informação.  

Estuda-se, ainda, no presente trabalho, a responsabilidade dos provedores no âmbito 

da Internet, a possibilidade de responsabilização por conteúdos gerados por terceiros, bem 

como a atribuição de deveres de fiscalização e censura, em sentido amplo, e informações 

veiculadas por terceiros.  

Demonstra-se por fim algumas das decisões judiciais que norteiam a aplicação do 

direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro, com atenção especial aos dizeres 

do Superior Tribunal de Justiça.  

Foi realizada pesquisa bibliográfica e documental, pelo método crítico-dialético. 
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2. OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E O DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O instituto do Direito ao Esquecimento não consta de previsão expressa no Código 

Civil de 2002. Trata-se de reconhecimento doutrinário e jurisprudencial desse direito como 

consequência da atual visão constitucional do Código Civil, que preza que o Direito Civil seja 

interpretado à luz da Constituição, estabelecendo com ela uma interação simbiótica. Assim, 

traça-se como tábua axiológica para a interpretação dos direitos da personalidade, a dignidade 

da pessoa humana (art. 1°, inciso III, CF), a solidariedade social e a igualdade substancial, 

princípios norteadores da República Federativa do Brasil. 

Os direitos da personalidade são direitos intimamente ligados à condição humana, ao 

desenvolvimento do indivíduo, à sua caracterização e à sua inserção na sociedade. A 

personalidade em si não se trata de um direito, mas da própria caracterização da pessoa, que, 

por meio da personalidade, se torna genericamente apta a ser sujeito de direitos e obrigações. 

O Direito torna possível que a pessoa defenda a sua personalidade. Sendo certo que da 

personalidade irradiam-se direitos1. Grosso modo, basta a existência humana para que haja 

personalidade. Então, por meio da personalidade, o indivíduo pode dispor de direitos e 

obrigações para realizar suas atividades inerentes ao comportamento humano. Dessa forma, 

fazem parte da personalidade o nome, compreendendo o prenome e o sobrenome; a liberdade; 

a honra; a reputação; a imagem; direito ao corpo e outros direitos que, ainda que não 

elencados, compõem ou podem vir a compor, com o desenvolvimento social, os direitos da 

personalidade2.  

A Constituição Federal sistematiza e confere proteção aos direitos da personalidade, 

citando expressamente alguns deles nos incisos de seu artigo 5°. O rol dos direitos da 

personalidade acostados no artigo 5°, entretanto, não é taxativo, devendo ser interpretado 

como o mínimo a ser resguardado no âmbito da personalidade. Isto porque no parágrafo 2° do 

mesmo artigo há previsão de arrolamento de outros direitos a serem protegidos por lei. 

É imperativo discorrer acerca da classificação e dos atributos dos direitos relativos à 

personalidade, afim de que se compreenda o alcance desses direitos, bem como sua relação 

com o direito ao esquecimento.  

 
1 PEREIRA, C. M. S. Instituições de Direito Civil. v. 1. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009. 608 p. p. 204.  
2 VENOSA, S. S. Direito Civil: parte geral, v. 1. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 636 p. p. 170. 
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Os direitos da personalidade são direitos de defender a integridade física, a integridade 

intelectual e a integridade moral do próprio indivíduo3. São os direitos da personalidade 

absolutos, oponíveis erga omnes, porque detém em si um dever geral de abstenção dos outros 

indivíduos no sentido de não violar esses direitos. Também são extrapatrimoniais, uma vez 

que não são passíveis de aferição econômica, embora a reparação possa ser quantificada 

economicamente. São intransmissíveis, eis que não podem ser transferidos ao patrimônio 

jurídico de outrem. São, via de regra, indisponíveis. A indisponibilidade, contudo, pode ser 

flexibilizada em razão do interesse social, não podendo, por exemplo, um indivíduo se opor à 

colocação de sua imagem em um documento de identidade ou, em sentido diverso, podendo 

um indivíduo ceder à exploração comercial sua imagem. São, ainda, irrenunciáveis, eis que 

pertencem exclusivamente à esfera de seu titular4. E são também impenhoráveis e 

imprescritíveis, perdurando enquanto durar a vida humana5.  Importante salientar, ainda, sobre 

a flexibilização de alguns atributos dos direitos da personalidade o entendimento doutrinário 

atual formalizado no enunciado 139 do Centro de Estudos Jurídicos da Justiça Federal que 

preconiza que “os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não 

especificamente previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso de direito de seu 

titular, contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes6”. 

Desta forma, cumpre destacar alguns dos direitos da personalidade que direcionam o 

estudo e o reconhecimento do direito ao esquecimento. Dentre eles, podem-se destacar os 

direitos à intimidade, à vida privada, à honra e de imagem, direitos estes intimamente ligados 

ao Direito ao Esquecimento. 

 

2.2. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A dignidade da pessoa humana é princípio fundamental da República, tratando-se de 

verdadeiro norte ao modo e à forma de ser do Estado. E diz-se um princípio fundamental 

porque dá “fundamento ao edifício constitucional brasileiro, em que a dignidade humana se 

apresenta como inalienável, básica e imprescritível, buscando assegurar unidade à 

Constituição, orientar a ação do intérprete em todos os órgãos do Estado, conservar o Estado 

 
3 DINIZ, M. H. Curso de direito civil brasileiro, v. 1: teoria geral do direito civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 

2011, 616 p. p. 138.  
4 DINIZ, ibid., p. 135. 
5 VENOSA, op. cit., p. 171. 
6 AGUIAR JR., R. R. (org.). Jornada de Direito Civil. Brasilia: CJF, 2005, 508 p. Disponível em 

https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/222. Acesso em 04 jul. 20. 
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Democrático de Direito7”. Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana se põe como valor 

supremo de integridade física e moral do indivíduo, existindo minimamente um dever geral de 

abstenção dos outros indivíduos e do Estado na conservação dessa integridade. 

O conceito de dignidade da pessoa humana é bastante amplo, tornando difícil uma 

definição fechada, mas inclui em seu conceito todo o mínimo necessário para uma existência 

humana digna, constituindo fonte geratriz para os direitos da personalidade, dando-lhes razão 

de ser e o devido lastro de sua existência8. 

Na concepção de Maria Celina Bodin Moraes, o conceito de dignidade humana é  

 

 

composto por quatro fundamentos: o direito à igualdade (formal e substancial); a 

tutela da integridade psicofísica (completo bem estar psicofísico e social); o direito à 

liberdade (consubstanciada, enquanto liberdade individual, no poder de realizar as 

próprias escolhas individuais sem interferências, numa perspectiva de privacidade, 

de intimidade, de vida privada); o direito-dever de solidariedade (conjunto de 

instrumentos voltados para garantir uma existência digna, comum a todos, sem 

excluídos ou marginalizados, em uma sociedade que se desenvolva como livre e 

justa)
9
. 

 

 

Isto posto, impreterível torna-se a discussão acerca dos direito que emanam da 

dignidade da pessoa humana, analisados a seguir. 

 

2.3. OS DIREITOS DE IMAGEM, À HONRA, À PRIVACIDADE, E À INTIMIDADE 

 

No âmbito da proteção aos direitos da personalidade, o Código Civil de 2002 confere 

proteção ao Direito à Honra. Proteção essa que advém do mandamento constitucional 

insculpido no inciso X do artigo 5° da Constituição Federal. Também está prevista proteção à 

honra no artigo 11 do Pacto de São José da Costa Rica, tratado internacional do qual o Brasil 

é signatário.  

 
7 SANTOS, R. P. O tratamento jurídico e normativo da dignidade da pessoa humana e sua aplicação na cultura 

jurídica estadunidense, europeia e brasileira. Revista Direitos Culturais, Santo Angelo, v. 13, n. 30, p. 59-60, 

2018. Disponível em: http://srvapp2s.santoangelo.uri.br/seer/index.php/direitosculturais/article/view/2736/1294. 

Acesso em: 05 jul. 2020. 
8 BRITO, R. T. Dignidade da pessoa humana: um princípio civil-constitucional orientador do desenvolvimento 

contratual contemporâneo. Revista Direito e Desenvolvimento, João Pessoa, a. 3, n. 5, p. 265-267, jan./jun. 

2012. Disponível em: https://periodicos.unipe.br/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/204/186. 

Acesso em: 05 jul. 2020.  
9 DANTAS, A. B. V.; GONÇALVES, C. F. O. Liberdade de expressão e direito à informação: os limites da 

atividade jornalística sob a ótica do STF e do STJ. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, v. 14, n. 18, p. 93. 

2016. p. 93. Disponível em https://periodicos.unichristus.edu.br/opiniaojuridica/article/view/699. Acesso em: 06 

jul. 2020. 

https://doaj.org/toc/2447-6641
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Em lição de Guilherme Peña, o professor define o Direito à Honra como “respeitante 

aos atributos de uma pessoa, que a fazem merecedora de apreço no convívio social”. O direito 

à honra constitui uma das facetas pela qual uma pessoa pode exigir a manutenção de sua 

integridade moral e pode ser classificado segundo duas visões. A primeira é a ótica subjetiva, 

que consiste na visão que o próprio indivíduo detém de si, acerca de seus atributos e valores 

cultivados. A segunda é a honra dita objetiva, consistente na reputação que o indivíduo tem 

ante os demais elementos da sociedade10. O direito à honra trata-se, em suma, da defesa do 

bom nome e da reputação da pessoa contra eventuais violações, sendo assim mais um direito 

inerente à personalidade, que pode ser violado em conjunto ou em separado dos demais 

direitos da personalidade. 

O direito à intimidade consta de previsão expressa no art. 5°, X, da Carta Magna e no 

art. 21 do Código Civil, estabelecendo proteção inviolável à vida privada da pessoa natural. 

Essa proteção, contudo, não é absoluta, devendo ser ponderada quando em oposição a outros 

direitos fundamentais, a exemplo do direito à informação, caso que será analisado adiante. 

Embora conexos, os direitos à intimidade e à privacidade guardam diferenças entre si. 

O direito à intimidade é referente ao modo de ser da pessoa, que consiste na exclusão do 

conhecimento, de outros, de tudo a que ele se refira11. Nas palavras de Maria Helena Diniz, “a 

intimidade é zona espiritual íntima e reservada de uma pessoa, constituindo um direito da 

personalidade12”. Já o direito à privacidade, segundo Guilherme de Peña de Moraes, é relativo 

à convivência entre as pessoas13, isto é, diz respeito à forma como indivíduo interage com 

seus próximos, com aqueles que lhes são caros. O direito à vida privada, previsto no art. 5°, 

inciso X, da Constituição Federal, possui caráter dúplice, abrangendo tanto o direito de estar 

só, de não se comunicar, como o direito de não ser molestado por outrem, como também pelo 

Estado, salvo quando  um imperativo de ordem pública venha a determiná-lo.14    

O direito à intimidade possui caráter personalíssimo e intransmissível, tratando-se de 

um direito que acompanha a pessoa humana até sua morte.  Dispõe, a propósito, de todos os 

outros atributos e características dos direitos da personalidade, isto é, são irrenunciáveis, 

intransmissíveis (atributos estes expressamente previstos no artigo 11 do código civil de 

2002), inatos, vitalícios e absolutos15.  

 
10 MORAES, G. P. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 960 p. p. 603. 

11 MORAES, ibid. 
12 DINIZ, op. cit.  p. 152. 

13 MORAES, ibid, p. 602. 
14 PEREIRA, op. cit. p. 221. 
15 VENOSA, op. cit., p. 171. 
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A intimidade de uma pessoa abriga-se em diversos aspectos da vida, podendo ser 

violada de diversas formas. A professora Maria Helena Diniz, em seu Curso de Direito Civil 

Brasileiro, aponta algumas dessas violações possíveis: a violação de domicílio alheio ou de 

correspondência e e-mails; o uso de drogas ou de meios eletrônicos para obrigar alguém a 

revelar fatos de sua vida particular para revelar fato de sua vida particular ou segredo 

profissional; emprego de binóculos para espiar o que ocorre no interior de uma casa; 

instalação de aparelhos (microfones, gravadores, fotocopiadores, filmadoras) para capturar 

sub-repticiamente conversas ou imagens ou para copiar documentos, dentro de uma residência 

ou repartição; intrusão injustificada no retraimento ou isolamento de uma pessoa, observando-

a, seguindo-a, chamando-a continuamente pelo telefone, escrevendo-lhe, etc.; interceptação 

de conversas telefônicas; violação a diário íntimo; desrespeito à dor pela perda de entes 

queridos e à situação indevassável de pudor; divulgação de enfermidades, de segredo 

profissional, da vida amorosa etc. Em todos os casos, segundo a professora, haverá dano, cujo 

ressarcimento não poderá ser colocado em dúvida16.  

Por conta disso, e por força do mandado constitucional de criminalização contido no 

art. 5°, XLI, da Constituição Federal17, o legislador conferiu proteção à vida íntima do 

indivíduo. Proteção essa que pode se dar tanto pela tutela inibitória quanto por meios 

reparatórios.  Dispõe o indivíduo de diversos meios judiciais para coibir qualquer violação da 

sua intimidade, considerando os aspectos supracitados, a saber, mandado de injunção, habeas 

data, habeas corpus, mandado de segurança e, ainda, as ações cíveis com suas medidas 

cautelares, bem como eventuais indenizações por dano moral e material decorrentes da ação 

ajuizada18.   

O direito de imagem, intimamente ligado aos demais direitos da personalidade, 

também goza de proteção constitucional, prevista nos incisos V, X e XXVIII do artigo 5° da 

Constituição da República, bem como no artigo 20 do Código Civil. Tal proteção se dá contra 

o uso não autorizado da imagem do indivíduo, que poderá ser reparado pelo uso indevido. A 

exceção se aplica quando o interesse público prepondera sobre o direito de imagem ou de 

intimidade, de forma que a imagem pode ser publicada sem que haja caracterização de dano 

material ou moral. Maria Helena Diniz ensina algumas hipóteses onde o Direito de Imagem 

fica mitigado, em razão de o interesse público sobrepor-se ao interesse privado. Ensina, ainda, 

 
16 DINIZ, op. cit., p. 151. 
17 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 

Presidência da República, [2020]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 06 jul. 2020. 
18 DINIZ, op. cit.  p. 151. 



 
14 

 

que, mesmo diante de tais situações, não existe uma autorização para que a vida do indivíduo 

seja devassada, devendo a exposição limitar-se ao estrito interesse público. Dentre as 

hipóteses, cita: a) a pessoa notória; b) a imagem que se refere a exercício de cargo público; c) 

se procura atender à administração ou serviço da justiça ou de polícia; d) se atende ao 

interesse da segurança pública, como, por exemplo, indivíduos que tem seu rosto estampado 

em cartazes de procurados; e) se busca atender ao interesse público, aos fins culturais, 

científico e didático; f) necessidade de resguardar a saúde pública; g) imagem em que a figura 

é tão somente parte do cenário; h) se tratar se tratar de identificação compulsória ou 

imprescindível a algum ato de direito público ou privado19. 

A imagem do indivíduo pode ser dividida em imagem-retrato e imagem-atributo. A 

primeira É a representação física da pessoa. Seus olhos, nariz, boca, etc. Que podem ser 

expostos por meios audiovisuais. A imagem-atributo constitui a série de qualidades que uma 

pessoa detém, que podem ser retratados por meio de romances, livros, filmes e novelas, etc20. 

Em ambos os casos há proteção legal contra o uso indevido da imagem. Cumpre destacar que 

a simples divulgação indevida da imagem para fins comerciais21 já enseja reparação. Esteio na 

Jurisprudência: 

 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DANO À IMAGEM. 

DIREITO À INFORMAÇÃO. VALORES SOPESADOS. OFENSA AO DIREITO 

À IMAGEM. REPARAÇÃO DO DANO DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM 

REPARATÓRIO. VALOR EXORBITANTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. A ofensa ao direito à imagem materializa-se com a mera utilização da 

imagem sem autorização, ainda que não tenha caráter vexatório ou que não viole a 

honra ou a intimidade da pessoa, e desde que o conteúdo exibido seja capaz de 

individualizar o ofendido. 2. Na hipótese, não obstante o direito de informação da 

empresa de comunicação e o perceptível caráter de interesse público do quadro 

retratado no programa televisivo, está clara a ofensa ao direito à imagem do 

recorrido, pela utilização econômica desta, sem a proteção dos recursos de 

editoração de voz e de imagem para ocultar a pessoa, evitando-se a perfeita 

identificação do entrevistado, à revelia de autorização expressa deste, o que constitui 

ato ilícito indenizável. 3. A obrigação de reparação decorre do próprio uso indevido 

do direito personalíssimo, não sendo devido exigir-se a prova da existência de 

prejuízo ou dano. O dano é a própria utilização indevida da imagem22.  

 
19 DINIZ, op. cit., p. 149. 
20 DINIZ, op. cit., p.147. 
21 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n° 403. Independe de prova do prejuízo a indenização pela 

publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais Brasília, DF: Superior 

Tribunal de Justiça, [2009]. Disponível em:  

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?&b=TEMA&p=true&t=JURIDICO&l=50&i=201&ordem=-

@SUB. Acesso em 05 jul. 2020. 
22 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 794.586/RJ – Rio de Janeiro. Relator: Ministro 

Raul Araújo. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 15 mar. 2012.  Disponível em 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%28%22RAUL+ARA%DAJO%22%29.MIN.&process

o=794586&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true. Acesso em 10 jul. 20. 
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Em que pese a procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4815,23 que 

declarou a inconstitucionalidade da exigência legal de autorização para a publicação de 

biografias, a própria decisão reconheceu que usos indevidos de imagem podem ser reparados 

se desrespeitarem a privacidade ou a intimidade da pessoa biografada, evitando-se, via de 

regra, a censura prévia da obra a ser publicada, preservando a liberdade de expressão e o 

direito à informação, e em consonância com o artigo 13, inciso 2, da Convenção Americana 

de Direitos Humanos, que prescreve que o exercício do direito à liberdade de expressão não 

pode estar sujeito a censura prévia, senão a responsabilidades ulteriores. 

 
23  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 4815 / DF - Distrito Federal. 

Relator: Ministra Carmem Lucia. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 10 jun. 2015. Disponível em: 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur336558/false. Acesso em: 07 jul. 20. 
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3. OS DIREITOS À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À INFORMAÇÃO E O 

DIREITO AO ESQUECIMENTO 

  

3.1. OS DIREITOS À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À INFORMAÇÃO 

 

Os direitos à liberdade de expressão e à informação são direitos fundamentais e 

contam com vasto amparo normativo dos tratados internacionais que versam sobre direitos 

humanos dos quais o Brasil é signatário, bem como no próprio corpo do texto constitucional. 

A Declaração Universal de Direitos Humanos prevê em seu artigo XIX que “todo ser humano 

tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem 

interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por 

quaisquer meios e independentemente de fronteiras”.  

No mesmo sentido, a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos diz que “toda 

pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão.  Esse direito compreende a 

liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem 

consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou 

por qualquer outro processo de sua escolha”24. A mesma garantia é dada no texto 

constitucional, no artigo 5°, incisos IV, VIII, IX, XIV, XXXIII e XXXIV, alínea b; e também 

no artigo 220, caput e §1°25.  

As diversas formas de liberdade de expressão elencadas na carta política refletem não 

apenas a preocupação do Constituinte com a preservação da democracia, senão também a 

necessidade de adequação à tendência internacional na preservação de Direitos Humanos.  

A liberdade de expressão garante à pessoa a livre manifestação do pensamento (art. 5°, 

IV, CF), bem como o direito de resposta proporcional a um eventual dano sofrido (art. 5°, V, 

CF). A Constituição também veda qualquer restrição à manifestação do pensamento, à 

criação, à expressão e à informação, qualquer que seja a forma, o processo ou o veículo usado 

(art. 220, caput, CF). E não apenas veda a restrição, como também prescreve explicitamente 

algumas prerrogativas necessárias ao exercício da liberdade de expressão, como, por exemplo, 

a possibilidade de resguardo do sigilo de fonte de informação, quando necessário ao exercício 

profissional (art. 5°, XIV, CF).  

 
24 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Convenção Americana de Direitos 

Humanos. Disponível em https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em 

09 jul. 20. 
25 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 

Presidência da República, [2020]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.Acesso em 09 de jul. 20. 
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Nenhum direito, entretanto, é absoluto. Ainda que se trate de um direito fundamental. 

E não há prevalência absoluta de um sobre o outro. Há ponderação, conforme o caso concreto, 

e circunstancial prevalência de um dos direitos em colisão. Prevendo eventual conflito entre 

direitos fundamentais, e a fim de evitar o abuso de direito, a própria Carta Política elencou 

algumas balizas a serem respeitadas quando no exercício da liberdade de expressão e do 

direito à informação. Uma delas é a vedação ao anonimato quando alguém manifesta seu 

pensamento. Ao menos um dos motivos parece bastante intuitivo: faz-se necessária a 

identificação da pessoa que se manifestou para eventual responsabilização civil em caso de 

lesão aos direitos da personalidade de outrem ou mesmo para a responsabilização na seara 

penal.  

Há também um limite encontrado na intimidade e na vida privada alheias. Significa 

dizer que a informação a ser expressa não tem o condão de invadir a esfera individual de 

outrem, devendo ser de interesse público. Deve, além disso, ser pautada na verdade dos fatos 

relatados, dada a proteção jurídica à honra da pessoa objeto de informação. Nesse sentido, 

 

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEI DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO PELA CF/88. APLICAÇÃO DO 

DIREITO À ESPÉCIE. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. 

CONTEÚDO OFENSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE 

IMPRENSA EXERCIDA DE MODO REGULAR, SEM ABUSOS OU 

EXCESSOS. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 186 e 927 DO CÓDIGO CIVIL. 6. 

A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade 

dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem como ao 

interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio 

em sociedade. 7. A honra e imagem dos cidadãos não são violados quando se 

divulgam informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito e que, além disso, são 

do interesse público. 8. O veículo de comunicação exime-se de culpa quando busca 

fontes fidedignas, quando exerce atividade investigativa, ouve as diversas partes 

interessadas e afasta quaisquer dúvidas sérias quanto à veracidade do que divulgará. 
26 

 

 

Assim, se a informação tornada pública contiver inverdades ou pertencer ao íntimo do 

indivíduo, não sendo, portanto, de interesse público, o autor ou publicador da informação 

estará cometendo um ilícito civil, ensejando reparação, e, quiçá, um ilícito penal. 

 
26 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1269841 / SP – São Paulo. Relator: Ministra 

Nancy Andrighi. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 17 out. 2013. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%28%22NANCY+ANDRIGHI%22%29.MIN.&proces

so=1269841&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true. Acesso em: 07 jul. 20. 
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Ora, se a liberdade de expressão e do direito à informação limitam-se por direitos da 

personalidade, cuja fonte geratriz é a dignidade da pessoa humana, necessário se faz discutir 

mais um direito relativo à personalidade e que é constantemente afrontado pelos primeiros. 

Isso porque “a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o 

direito ao esquecimento27”. 

 

3.2. O DIREITO AO ESQUECIMENTO COMO LIMITADOR DOS DIREITOS À 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À INFORMAÇÃO 

 

Fruto do desenvolvimento tecnológico, a internet aumentou bastante a velocidade em 

que as comunicações são feitas, por escrita ou por audiovisual, permitindo que diversos atos 

da vida civil sejam praticados por meio dela. Conversas, vídeos, áudios, pagamentos, 

transações bancárias, adesão a contratos, são realizadas em segundos, proporcionando 

conforto e relativa segurança. Há, porém, o lado ruim. Informações coletadas de tudo e de 

todos, eventualmente sem autorização e, em seguida, informações – íntimas ou privadas – 

disponibilizadas para empresas ou para o público sem a devida autorização; golpes e fraudes 

aplicados à distância e; a razão de considerável parte dos estudos sobre o presente tema, a 

possibilidade de perpetuação de informações – principalmente, notícias – na internet.   

O Direito ao Esquecimento, como já dito, é tema de disseminação relativamente 

recente – o tema em si não é tão novo – no Direito e resulta de construção da doutrina e da 

jurisprudência, mas já tem eficácia jurídica em nosso ordenamento. Têm sido objeto de 

amplos debates uma vez que esse direito colide especialmente com o direito à liberdade de 

expressão e com o direito à informação, manifesto em três faces constitucionalmente 

garantidas, a saber, o direito de prestar informação, o direito de busca e acesso à informação e 

o direito de ser informado28.   

Ora, se por um lado, é certo que toda a toda pessoa tem direito de se expressar 

livremente e, ainda, tem direito à informação, há que se pesar, em outro polo, o direito de não 

se ter informações privadas, ou mesmo públicas, verdadeiras ou não, permanentemente 

 
27 AGUIAR JR., R. R. (org.). VI Jornada de Direito Civil. Brasilia: CJF, [2016?], 29 p. Disponível em 

https://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/enunciados-vi-jornada/at_download/file. Acesso em 10 jul. 

2020. 
28 ROCHA, Maria Vital da; CUNHA, Isaac Rodrigues; OLIVEIRA, Karin de Fátima Rodrigues. Esquecimento, 

internet e “preferência” da informação: possibilidades de aplicação da doutrina dos preferred rights da 

jurisprudência norte-americana ao caso brasileiro. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 7, nº 3, 2017 p. 483-

509. P. 489 e 490. 
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expostas à distância de um clique. De forma que essas informações constituam verdadeira 

penitência eterna àquele que é objeto de tais informações. 

Se, por um lado, a imprensa tem a liberdade de expor uma notícia, por outro, o 

indivíduo tem o direito de que a notícia atenha-se ao interesse público e não invada sua 

privacidade. Semelhantemente, se o Estado tem o direito e o dever de transparência, por 

outro, é mandatório que o Estado disponibilize apenas o que estritamente se atenha ao 

interesse público. Se alguma pessoa tem o direito de se expressar livremente, por outro, 

alguma outra tem o direito a ter sua imagem protegida e não vinculada indevidamente a 

qualquer informação. Se por um lado, a imprensa tem o direito de contar a verdade sobre fatos 

públicos e verdadeiros, por outro, não tem o direito de reavivar eternamente a mesma história 

instigando ódio dos espectadores contra a pessoa retratada na notícia, eis que essa tem 

verdadeiramente o direito de ser esquecida, de ser deixada de lado, de ser deixada só, e tentar 

levar uma vida digna sem ser alvo de eterna repulsa por parte da sociedade.  

Porque se à época do jornal impresso uma pessoa era gradativamente esquecida com o 

passar do tempo, atualmente basta digitar o nome de uma pessoa em um buscador e quase 

qualquer informação que já tenha sido divulgada na internet estará lá, constituindo um 

verdadeiro dossiê da vida alheia.  

Nesse contexto nasce o Direito ao Esquecimento. Não pela prerrogativa que qualquer 

pessoa tenha de esconder seu passado ou reescrever sua história, mas para que qualquer 

pessoa tenha a capacidade de recomeçar uma vida digna, ainda que ela mesma29 – e não 

apenas outrem – tenha maculado sua história. Assim disse o Conselho da Justiça Federal na 

justificativa para seu enunciado 531, que versa sobre o Direito ao Esquecimento:  

 

 

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. 

 

 

 
29 RULLI Jr., A.; RULLI NETO, A. Direito ao esquecimento e o superinformacionismo: apontamentos no direito 

brasileiro dentro do contexto de sociedade da informação. Revista ESMAT, Palmas, v. 5, n. 6, p. 11-30.  

Disponível em https://doi.org/10.34060/reesmat.v5i6.57. Acesso em 15 jul. 2020. 
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O direito ao esquecimento pode ser visto como um ‘direito à esperança’ e tem suas 

bases nos direito constitucional da ‘regenerabilidade da pessoa humana’30. 

Veja, na seara penal um indivíduo comete um crime, tem o devido processo legal, é 

julgado, condenado e cumpre a pena. Uma vez cumprida a pena, os dados contra ele ali 

obtidos não podem ser usados eternamente contra ele para qualquer finalidade, tendo o 

condenado direito à reabilitação. Ora, por que alguém deve então ser penalizado – e 

novamente julgado – eternamente na internet quando eventualmente sequer cometeu algum 

crime? Basta trazer à imaginação o quão dolorido pode ser para alguém que foi vítima de 

algum crime sexual ter essa informação permanentemente exposta na internet. Ou, ainda, 

alguém demitido por justa causa, que pode não conseguir de forma fácil emprego novamente. 

Ou mesmo alguém que simplesmente foi ‘flagrado’ em situação vexatória e não consegue 

mais levar uma vida digna, anônima e normal diante da sociedade, eis que se tornou motivo 

contínuo e perpétuo de chacota. 

O Direito ao Esquecimento vem, então, para corrigir injustiças e proteger o indivíduo 

contra o abuso da informação, que pode perder o motivo e a finalidade pela qual foi exposta, 

estando, contudo, imutavelmente cravada em algum site da internet. 

Não se busca no Direito ao Esquecimento uma tentativa de censura sobre qualquer 

instrumento que veicula informação, mas trata-se de garantir que esse e outros direitos sejam 

garantidos na exata medida do que lhes é devido, mediante ponderação, quando estão em 

conflito com os direitos à informação e à liberdade de expressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 CONCI, L. G. A.; GERBER, K. Diálogo judicial, proteção de dados e soberania informativa. In: Gustavo 

Artese. (Org.). Marco Civil da Internet. 1 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015, v. 1, p. 259-276. 

Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/303785518_Luiz_Guilherme_Arcaro_GERBER_K_Dialogo_judicial_

protecao_de_dados_e_soberania_informativa_In_Gustavo_Artese_Org_Marco_Civil_da_Internet_1edsao_paulo

_quartier_latin_2015_v_1_p_259-276 p. 262. Acesso em: 15 jul. 2020. 
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4. ABORDAGEM HISTÓRICA 

 

Na Europa, o nascimento do Direito ao Esquecimento remonta a 1965, quando cortes 

francesas reconheceram que ex-condenados tinham direito a não ter informações sobre as 

razões de suas condenações republicadas pela imprensa, de forma a ter facilitada a sua 

reinserção na sociedade. Lá, foi chamado droit à l’oubli. Será, entretanto, analisado o caso do 

Google Spain mais a frente, ante à sua contemporaneidade, sendo certo porém a existência de 

eventos mais antigos que podem reivindicar o nascimento do nascimento do Direito ao 

Esquecimento. Nos Estados Unidos, surgimento do Direito ao Esquecimento – lá, right to be 

forgotten – aponta para o caso Melvin v. Reid, de 193031. 

  

4.1. NA ESPANHA 

 

O caso emblemático ocorrido na Espanha reavivou as discussões sobre o Direito ao 

Esquecimento. 

No caso, o cidadão espanhol Mario, em 5 de março de 2010, apresentou reclamação à 

Agência de Proteção de Dados da Espanha. O cidadão espanhol indicou o Jornal La 

Vanguardia, a Google Spain e a Google Inc. como responsáveis. A reclamação fundamentava-

se no fato de que ao se pesquisar seu nome no buscador, tal pesquisa levava à localização de 

duas notícias datadas do ano 1998, publicadas pelo Jornal La Vanguardia, em que se 

informava a venda de imóvel em hasta pública a fim de quitar dívidas previdenciárias.  

Com esta reclamação, o cidadão Mário pretendia, por um lado, que se ordenasse ao 

Jornal La Vanguardia que suprimisse ou alterasse as páginas das notícias para que seus dados 

pessoais deixassem de aparecer. E, por outro lado, pedia que se ordenasse ao Google Spain ou 

ao Google Inc. que seus dados pessoais fossem desvinculados das notícias do Jornal La 

Vanguardia, de forma a não mais aparecer nos resultados de pesquisas. Mário alegava que o 

processo tinha se resolvido há anos e carecia de pertinência atual. 

Em 30 de Julho de 2010, a AEPD indeferiu o pedido com relação ao La Vanguardia, 

alegando que a publicação revestiu-se de legalidade, eis que o Jornal atendia requisição do 

Ministério do Trabalho e dos Assuntos Sociais, visando a dar ampla publicidade à hasta 

pública.  

 
31 ACIOLI, B. L.; EHRHARDT JÚNIOR, M. A. A. Uma agenda para o direito ao esquecimento no Brasil. Rev. 

Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 7, n. 3, p. 383-410, 2017. p. 394. 
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A AEPD decidiu, ainda, que os motores de busca estavam sujeitos à legislação 

espanhola no tocante à proteção de dados (diretiva 46/95), eis que realizavam processamento 

de dados e que deveriam retirar informações, bem como desindexar resultados quando estes 

lesassem a direitos fundamentais e à dignidade das pessoas em sentido amplo, o que, no sentir 

da AEPD, abrangeria também a simples vontade de que os dados publicados não fossem 

conhecidos por terceiros. Dessa forma, entendeu que os motores de busca poderiam ser 

responsabilizados e poderiam remover as informações sem que estas fossem retiradas da 

página original, especialmente por obedecerem a comandos legais (no caso, o comando legal 

de publicidade da hasta pública). 

Os motores de busca procuraram a reforma da decisão administrativa no Tribunal 

Espanhol. Mas por conta de dificuldades interpretativas da diretiva 46/95, suspendeu-se a 

instância e o processo foi encaminhado para o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), 

a fim de buscar uniformidade interpretativa para a diretiva, uma vez que a definição da 

responsabilidade dos motores de busca dependia da forma como a referida norma seria 

interpretada, em especial no tocante à atividade de processamento de dados.  

Foram submetidas, então, basicamente, três questões ao TJUE. A primeira referia-se à 

aplicação territorial da diretiva 46/95 em matéria de proteção de dados. A segunda referia-se à 

definição das atividades do motor de busca como fornecedor de conteúdos, considerando-se a 

mesma diretiva. A terceira referia-se à possibilidade de determinar a desindexação por parte 

dos motores de busca. 

Com relação à definição das atividades do motor de busca, o TJUE entendeu que a 

atividade caracteriza-se como ‘tratamento de dados’ na acepção jurídica da diretiva. Isso 

porque ao explorar a internet o operador do motor de busca recolhe dados, recupera, registra e 

organiza em seus programas de indexação, conserva em seus servidores e, eventualmente, 

comunica e coloca à disposição de seus usuários. E essa atividade está expressamente prevista 

no art. 2°, b, da referida diretiva, caracterizando-se como tratamento de dados, 

independentemente do tipo de informação – pessoal ou não – que está sendo tratada, pouco 

importando se tais informações já estavam disponíveis na internet e não foram modificadas 

pelo operador do motor de busca. 

Declarou, ainda, a responsabilidade dos motores de busca, em consonância com o art. 

2°, d, da diretiva 46/95. Ponderou que o fato de as páginas da internet poderem por si só 

impedir a indexação por meio de protocolos de exclusão, não isenta a responsabilidade do 

motor de busca, eis que este determina, ainda que de forma automatizada, as finalidades e os 
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meios da atividade, devendo, dessa forma, colaborar para a efetivação da proteção contida na 

diretiva, especialmente no tocante a direitos e garantias fundamentais. 

O TJUE entendeu que embora o Google Spain, localizado em território de Estado-

Membro da União Europeia (Espanha), não realizasse a atividade de indexação, sendo esta 

exercida exclusivamente pelo Google Inc., localizado em Estado terceiro (EUA), que 

explorava o Google Search, a atividade do Google Spain estava diretamente relacionada à 

rentabilização do Google Search. Isso porque o Google Spain tratava de acordos comerciais 

de publicidade e propaganda remunerados que davam sentido comercial e renda ao motor de 

busca. Foi assim considerado o Google Spain uma sucursal/filial da Google Inc., motivo pelo 

qual a legislação Europeia poder-se-ia aplicar ao caso, sujeitando-se o Google Spain às 

obrigações e garantias da diretiva 46/95. 

Na sequência, o Tribunal passa a analisar o alcance da responsabilidade do operador 

de um motor de busca por força da Diretiva 46/95. Ele inicia a análise trazendo à conta os 

motivos de ser da Diretiva, lembrando que ‘a Diretiva 95/46 visa garantir um nível elevado de 

proteção das liberdades e dos direitos fundamentais das pessoas singulares, nomeadamente, da 

sua vida privada, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais’32. Considerou, também, 

que, em razão da mesma norma, as pessoas que tem suas informações tratadas têm direito a 

saber sobre o tratamento dos dados, bem como exigir retificação e oporem-se ao tratamento. E 

afirmou que por tratar a Diretiva sobre direitos fundamentais, a sua interpretação não poderia 

se dar de forma restritiva. Continua, dizendo que a atividade de um motor de busca é capaz de 

afetar significativamente o respeito aos dados pessoais e a vida privada de um indivíduo, uma 

vez que uma simples pesquisa de um nome permite traçar um perfil de uma pessoa e ter noção 

de sua vida privada por meio de informações que dificilmente seriam obtidas (e só foram – 

facilmente – encontradas por conta da indexação feita pelo motor de busca), mas que podem 

ser encontradas de qualquer lugar, dado o caráter ubíquo que o buscador confere à 

informação. Além disso, no sentir do Tribunal, a atividade do motor de busca não poderia 

atender exclusivamente aos seus interesses econômicos, dada sua importância, e que outros 

direitos deveriam ser ponderados. Dever-se-ia considerar tanto o direito de outros internautas 

de serem informados, quanto o direito da pessoa objeto da informação, buscando-se achar a 

cada caso um equilíbrio, que poderia ser flexibilizado em casos específicos como, por 

exemplo, o do interesse público da informação.  

 
32 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça. Acordão do processo nº C-131/12. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:62012CJ0131. Acesso em 21 jul. 2020.  
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O Tribunal, ao interpretar a diretiva, complementa que é possível que as autoridades 

de controle, bem como os tribunais do Estado-Membro, determinem a retirada de resultados 

dos buscadores sem que seja necessária prévia retirada das informações da página que 

efetivamente expõe a informação. Procurou-se garantir a devida proteção às pessoas dessa 

forma porque existem também páginas da internet que replicam a informação e não se 

submetem à legislação do país e à jurisdição do órgão julgador, não sendo razoável exigir que 

esses indivíduos consigam a supressão de informações dessas páginas. Além disso, os sites 

que exercem atividades jornalísticas gozam de isenções33 – em razão da liberdade de 

expressão – que dificultariam o exercício do direito à privacidade por parte dos indivíduos, 

não gozando, porém, o motor de busca das mesmas isenções. Finaliza a motivação do acórdão 

esclarecendo que interesses distintos podem estar em disputa quando há publicação em sites 

específicos e quando há indexação de informações, eis que cada um causa um resultado 

diferente na vida de uma pessoa, justificando tratamento distinto para cada caso. 

O Tribunal firmou, então, entendimento de que um motor de busca pode ser obrigado 

a suprimir (desindexar) resultados de uma pesquisa efetuada a partir de um nome de uma 

pessoa, ainda que as informações exibidas não sejam prévia ou simultaneamente apagadas de 

outros sites, mesmo que as publicações nesses sites sejam em si lícitas. O Tribunal entendeu 

também que qualquer pessoa tem o direito de requerer a desindexação de seu nome em 

resultados de pesquisas, devendo o operador do motor de busca analisar se estão presentes os 

requisitos para a desindexação. Em caso de negativa, a pessoa pode recorrer à autoridade de 

controle ou ao judiciário pleitear a desindexação. 

Com essa decisão, o que se vislumbra foi o reconhecimento de uma espécie restrita do 

direito ao esquecimento, configurando-se não em um direito ao esquecimento propriamente 

dito, uma vez que a informação não é apagada, senão em uma moderação na facilidade com a 

qual essas informações são encontradas. Nesse entendimento, 

 

 

o suposto direito ao esquecimento assume, na verdade, o sentido de um direito de 

“não ser encontrado facilmente”. O responsável pelo motor de busca não poderá 

cancelar a informação no site que a publicou, mas apenas desindexá-la da lista 

produzida. Considerando-se que o motor de busca, como o Google, é capaz de gerar 

uma imagem social da pessoa, o que se pretende tutelar é, na verdade, a identidade, 

 
33 UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 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. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A31995L0046. Acesso  em:  22 jul.  2020. 
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por meio do redimensionamento da própria visibilidade telemática, ainda que, para 

tanto, o interessado possa omitir ou esconder fatos e informações relevantes34. 

 

 

A despeito disso, houve proteção jurídica, uma vez que a informação não estará mais 

disponível a uma simples pesquisa nominal em um motor de busca que disponibiliza um 

dossiê pronto sobre o indivíduo, não ficando o indivíduo taxado como sendo exclusivamente 

o que aparece nos primeiros resultados, conservando sua identidade e personalidade. Em 

suma, e para além do caso analisado, não fica o indivíduo taxado por um único fato – que 

pode ser desabonador – ocorrido em sua vida e posto à disposição na internet.  

Uma questão crítica dessa decisão foi a possibilidade de se atribuir ao provedor 

responsável pelo motor de busca o filtro sobre o que deve e o que não deve ser esquecido, 

uma vez que restou declarado no acórdão que qualquer pessoa pode exigir a desindexação de 

informações pessoais se preenchidos os requisitos da diretiva. Dessa forma, o provedor deverá 

analisar, por exemplo, se uma informação tem ou não interesse público, se há interesse 

histórico ou científico, se já está há muito tempo ou não disponível, de forma que possa ser 

esquecida. É certo que determinada decisão do provedor pode ser revista pelo órgão de 

controle, bem como pelo judiciário, mas atribui-se – previamente – ao provedor o poder de 

decidir se há ou não fundamento para uma desindexação, atribui-se ao provedor a decisão em 

um conflito entre a vida privada e o direito à informação35. 

 

4.2. NOS ESTADOS UNIDOS 

 

O caso Melvin vs Reid, ocorrido nos Estados Unidos muito antes, em 1931, não levou 

consigo o título ‘Direito ao Esquecimento’, mas pode indicar parte do início de uma 

ponderação entre direitos que hoje resulta no estudo do Direito ao Esquecimento. 

No caso, o cineasta Doroty Davenport Reid produziu um filme chamado Red Kimono, 

retratando a vida de uma ex-prostituta, Gabrielle Darley, acusada e absolvida do crime de 

homicídio, enfatizando sua sensualidade e o processo criminal que respondeu. Gabrielle já 

havia se casado e levava uma vida digna e anônima, tendo abandonado seu passado. Seu 

marido, Bernard Melvin, demandou judicialmente o cineasta, alegando que ofensa à 

intimidade de sua vida passada, obtendo decisão favorável no sentido de que Gabrielle teria 

 
34 MACHADO, J.; NEGRI, S. Ensaio sobre a promessa jurídica do esquecimento: uma análise a partir da 

perspectiva do poder simbólico de Bourdieu. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 7, n. 3, 2017 p. 367-382, p. 

374. 
35 MACHADO; NEGRI. Ibid  
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direito a deixar o passado para trás e recomeçar sua vida, devendo o cineasta pagar 

indenização como forma de reparação36. 

Apesar de este ser um julgado que embasa muitos estudos sobre o Direito ao 

Esquecimento, o fato é que os Estados Unidos não reconhece propriamente esse direito. Lá, a 

Primeira Emenda privilegia fortemente a liberdade de expressão, de forma que há limitação 

ao seu exercício via de regra somente quando ocorre difamação ou quando viola-se a vida 

privada. E nesse sentido, 

 

 

Para a configuração de difamação, a jurisprudência exige que haja a divulgação de 

um fato falso que ofenda a reputação de alguém. Ou seja: não se aplica essa 

restrição: (i) quando se tratar de manifestação de opinião (deve ser um fato); (ii) 

quando a informação divulgada é verdadeira (ela deve ser falsa); nem (iii) em razão 

de qualquer desconforto, mas sim de uma grave mácula à reputação de alguém37. 

 

 

E, ainda, 

 

 

Para a validade da restrição da liberdade de expressão nessa categoria, foram 

estabelecidos quatro requisitos constitucionais cumulativos: deve haver a (i) 

publicação (ii) de fato privado; (iii) cuja divulgação seja altamente ofensiva a uma 

pessoa de sensibilidade razoável; e (iv) não haja interesse público na divulgação 

(newsworthiness)38. 

 

 

Dessa forma, o que ocorre nos Estados Unidos é uma defesa contra as violações à vida 

privada e à honra (difamação), não se podendo falar em esquecimento de fatos verdadeiros, 

ainda que já se tenha perdido a pertinência e atualidade, ficando perpetuados tais fatos no 

âmbito da internet. 

 

 
36 MAGI, M. R. Análise do direito fundamental ao esquecimento sob a ótica do Recurso Especial 1.334.097/RJ. 

Publica Direito, [S.l.],  [201-?]. Disponível em: http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=fee119ef73799cd0. 

Acesso em: 26 jul. 2020. 
37 MELO, M. C. Liberdade de Expressão na jurisprudência americana. Jota, 16 jun. 2017. Disponível em: 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/liberdade-de-expressao-na-jurisprudencia-americana-16062017. 

Acesso em: 26 jul. 2020. 
38 MELO, M. C. Ibid 
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4.3. NO BRASIL 

 

A experiência brasileira com o direito ao esquecimento tem início em dois casos 

judiciais que reconhecem o direito ao esquecimento, porém com algumas nuances e desfechos 

distintos. No primeiro caso que será analisado (o caso da Candelária), reconheceu-se o direito 

ao esquecimento frente à mídia televisiva, gerando o dever do indenizar. No segundo (Aída 

Curi), entendeu-se que o Direito ao Esquecimento e o dever de indenizar não se aplicavam ao 

caso, ante à indissociabilidade da pessoa ao fato exposto pela mídia televisiva e à ausência de 

abuso no direito de informar. 

 

4.3.1. O caso da Candelária 

 

Jurandir Gomes de França moveu ação em face de Globo Comunicações e 

Participações S.A. visando a reparação por danos morais. 

Ele alegou à época que, embora tivesse sido indiciado por participação em concurso de 

homicídios datados de 23.07.1993, conhecidos como “chacina da Candelária”, ao final foi 

absolvido unanimemente pelos membros do Conselho de Sentença por negativa de autoria. 

Relatou ter sido procurado pela empresa ré, que pretendia entrevistá-lo no programa 

“Linha Direta Justiça”, mas recusou o convite e disse ter desinteresse na exposição de sua 

imagem em rede nacional.  Ainda assim, o programa foi ao ar em junho de 2006, apontando o 

autor como um dos envolvidos na chacina, embora absolvido. 

Ele afirmou que a conduta da empresa de televisão reacendeu na comunidade onde 

morava a imagem de chacinador e o ódio social, lesando seu direito à paz, anonimato e 

privacidade. Acrescentou que essa situação lhe trouxe tantos prejuízos que, desde então, não 

consegue empregar-se e que teve de abandonar sua residência por temer ameaças a sua 

própria segurança e de sua família, por parte de traficantes e justiceiros. 

Considerando ilícita e causadora de grave dano moral a exposição de sua imagem e 

nome no programa da demandada, pleiteou indenização no montante de 300 salários mínimos. 

Em primeira instância, o juízo julgou a lide desfavoravelmente à parte autora, 

rejeitando o pedido indenizatório, sob o fundamento de que, sopesando-se o interesse público 

em notícia relacionada a evento traumático da história nacional e o “direito ao anonimato e ao 

esquecimento” do autor deveria prevalecer o primeiro. 
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Jurandir interpôs, então, recurso de apelação, cujo provimento, por maioria, ensejou a 

reforma da sentença e a condenação da apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 

50.000,00. 

No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, prevaleceu a tese de que, na 

ponderação no caso concreto entre o direito de informar e o direito de ser esquecido, derivado 

da dignidade da pessoa humana, deveria ser prestigiado este último. Isso porque, segundo o 

Tribunal, seria um abuso do direito de informar e violação da imagem do cidadão, que já tinha 

retornado ao anonimato, a edição de programa jornalístico contra a sua vontade expressa, 

ainda mais quando era possível contar a história da chacina da candelária sem menção ao seu 

nome, especialmente porque seu envolvimento no processo havia sido meramente lateral e 

acessório, tendo sido absolvido ao final. 

Dessa decisão, foram opostos embargos infringentes, que foram rejeitados por 

maioria. Além dos argumentos que também embasaram o julgamento da apelação, destaca-se 

que, quando foram julgados os embargos, reconheceu-se que o direito ao esquecimento ou 

“direito de ser deixado em paz” deriva do princípio da dignidade da pessoa humana, assim 

como das garantias fundamentais à intimidade e à vida privada. 

Mencionou-se que a construção histórica do instituto se deu em benefício da 

ressocialização de condenados por delitos, quando libertos ou próximo de o serem. O que faz 

concluir que, se o direito ao esquecimento beneficia aqueles quem, de fato, foram 

considerados culpados e pagaram por seus crimes, deve, com muito mais razão, beneficiar os 

que, sendo inocentes, foram implicados em eventos nocivos à sua vida pessoal, os quais não é 

conveniente revirar depois que a vítima consegue retomar a normalidade em sua vida. 

Com a interposição de Recurso Especial por parte da demandada Globo 

Comunicações e Participações S.A., a questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça. 

 O STJ destacou o relevante papel da imprensa livre no processo de construção e 

fortalecimento da democracia, que é sempre permanente. Reconheceu-se, além disso, trazer o 

debate em torno de alguma limitação da imprensa sempre consigo as lembranças de um 

passado autoritário, marcado pela perseguição e tolhimento da imprensa brasileira.  

Apesar disso, o STJ disse que os fantasmas do passado, embora não possam ser 

negligenciados, não autorizam a atuação informativa desprendida das regras e princípios a 

todos impostos. Assim, a mídia do século XXI deve buscar inspiração nos princípios atuais 

próprios e decorrentes da importância da atividade que exerce. 

De acordo com o STJ, o modelo jurídico atual oferece tutela constitucional tanto à 

dignidade da pessoa humana quanto à liberdade de imprensa. E é a própria limitação 



 
29 

 

constitucional à liberdade de imprensa, justificada na proteção à vida privada, intimidade, 

honra, imagem e nos valores da pessoa e da família, que demonstra a preferência do 

constituinte por soluções que preservem a pessoa humana em face da liberdade de imprensa, 

quando esses direitos colidem. 

Reforça, ainda, esse argumento o fato de que, mais do que um direito fundamental, 

como o é a liberdade de imprensa, a dignidade da pessoa humana foi colocada como 

fundamento da república, vetor axiológico a partir do qual se interpreta todos os demais 

direitos estabelecidos. 

Cabe destacar também a análise do STJ a respeito do argumento de que o acolhimento 

do direito ao esquecimento pode comprometer a historicidade de um tempo, fazendo 

desaparecer crimes e criminosos que entraram para a história. Embora concorde, ao menos 

parcialmente, com o argumento a Corte registrou que, em se tratando de jornalismo policial, a 

historicidade da notícia jornalística merece maiores cuidados. 

De fato, há delitos e delinquentes históricos e famosos, mas há também aqueles que 

somente adquiriram tal característica em decorrência de exploração midiática exacerbada e 

um populismo penal satisfativo dos prazeres primários das multidões. 

Muitas vezes, então, a historicidade de um crime é alcançada a partir de várias 

ilegalidades e permitir que um crime e as pessoas nele envolvidas sejam retratadas 

indefinidamente ao longo do tempo pode implicar em nova violação da dignidade da pessoa 

humana simplesmente porque outra fora cometida no passado. 

O reconhecimento do direito ao esquecimento, nesses casos, funcionaria como um 

corretivo dos erros do passado, seja de inquéritos policiais ou processos judiciais injustos, seja 

da exploração populista da mídia. 

Por fim, entendeu o STJ que o reconhecimento do direito ao esquecimento não decorre 

apenas da principiologia relativa aos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, 

mas também do próprio direito infraconstitucional. 

Esclareceu a Corte que há inúmeras previsões no ordenamento jurídico a conferir a 

passagem do tempo justamente o efeito gerar o esquecimento e estabilizar o passado, 

mostrando-se ilícita qualquer conduta que pretenda revolver o que a lei quer consolidar. A 

prescrição, decadência, perdão, anistia, respeito ao direito adquirido, coisa julgada, 

reabilitação penal e sigilo da folha de antecedentes dos que já cumpriram pena seriam apenas 

alguns exemplos de institutos que cumprem essa função de prestigiar situações consolidadas e 

conferir previsibilidade ao futuro. 
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Seguindo esse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça alcançou conclusão 

semelhante à do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que se a lei confere aos já 

condenados que cumpriram sua pena direito a exclusão dos registros da condenação e o sigilo 

da folha de antecedentes criminais para que não vivam estigmatizados, com muito mais razão 

se garantiria ao inocente o direito de ser esquecido.  

Continuando sua análise, a Corte Superior registra que é essa consagração do direito 

ao esquecimento para os condenados em processo criminal, mas já regenerados e, 

principalmente para os absolvidos, que constrói um ordenamento jurídico que, entre a 

memória (elo com o passado) e a esperança (conexão com o futuro) opta por esta última. 

Apesar de reconhecer o direito ao esquecimento como inerente ao ordenamento 

jurídico, o Superior Tribunal de Justiça fez questão de registrar que a ele não se submetem os 

fatos genuinamente históricos cuja narrativa não possa ser desvinculada dos envolvidos. 

Descendo ao caso concreto, o STJ decidiu que, apesar de os fatos relacionados à 

chacina da candelária fossem verdadeiramente históricos, tornando-se símbolo da proteção 

deficiente feita pelo Estado às crianças e adolescentes em situação de risco, em nada a 

narrativa ficaria prejudicada pela omissão da exposição pública da imagem e nome do 

demandante. Pelo contrário, a preservação do nome e fisionomia do autor, não acabaria nem 

com a liberdade de imprensa da demandada e, tampouco, a honra do autor. 

Por isso, decidiu-se pela improcedência do Recurso Especial interposto, pois permitir 

nova veiculação dos fatos incluindo o nome e a imagem do autor seria corroborar nova 

violação de sua dignidade, simplesmente porque ela já foi antes violada no passado39. 

Por fim, cabe dizer que a decisão prolatada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça 

ainda não transitou em julgado por causa do sobrestamento do Recurso Extraordinário 

também interposto pela empresa de televisão, recurso esse que aguarda decisão de mérito do 

Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 786/STF da sistemática da repercussão geral. 

Por isso, não será exposto aqui o entendimento da mais alta Corte deste país sobre o caso. 

 

4.3.2. O caso Aída Curi 

 

Novamente o direito ao esquecimento entrou no foco das discussões no cenário 

jurídico nacional quando Nelson Curi, Roberto Curi, Waldir Cury e Mauricio Curi 

 
39 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.334.097 / RJ – Rio de Janeiro. Relator: Ministro 

Luis Felipe Salomão. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=29381336&num_re

gistro=201201449107&data=20130910&tipo=91&formato=PDF. Acesso em: 26 jul. 2020. 
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propuseram ação ordinária contra Globo Comunicações e Participações S.A., pedindo 

indenização por danos materiais e morais sofridos por conta da veiculação não autorizada da 

imagem de sua falecida irmã no programa televisivo “Linha Direta Justiça”. 

Primeiramente, os autores disseram ser os únicos irmãos de Aída Curi, vítima, no ano 

de 1958, de homicídio amplamente explorado pela mídia, juntamente com o processo criminal 

que o sucedeu. Disseram ainda que, com o tempo, o fato havia deixado de ser de interesse 

jornalístico e encontrava-se esquecido, mas que veio à tona com a sua exibição no programa 

de televisão da empresa ré intitulado “Linha Direta Justiça”. 

No entender dos irmãos de Aída, a conduta da emissora foi ilícita, pois explorou 

economicamente, sem autorização da família, a imagem de Aída Curi, tendo eles, inclusive, 

notificado expressamente a emissora para que não apresentasse o programa. Disseram 

também que ao caso de sua irmã faltava a característica da contemporaneidade para que a 

emissora pudesse se respaldar na liberdade de imprensa. Disseram também que, em sentido 

inverso, o assunto versado no programa não tem, atualmente, qualquer relevância jornalística 

ou social, não trazendo qualquer benefício ao telespectador. 

Na primeira instância, o juízo julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de 

que o uso da imagem de uma pessoa pode ser considerado indevido quando possa denegrir, 

comprometer a honra, atingir de forma negativa a pessoa exposta ou, ainda, quando utilizada a 

imagem para fins comerciais, o que não houve no caso posto. 

O juízo da primeira instância entendeu que a matéria jornalística não foi maliciosa, e 

limitou-se a retratar a verdade dos fatos acontecidos que chocaram a sociedade da época e que 

ainda hoje tem interesse social, uma vez que, até os tempos presentes, ainda são atuais os 

crimes contra a honra e contra a mulher. Além disso, o juízo afirmou que não tinha prova nos 

autos de que o uso da imagem da irmã dos autores tivesse dado lucro à ré e nem que esse 

fosse o seu objetivo. 

Os autores então apelaram ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Nessa Corte, a sentença foi mantida por maioria, prevalecendo o entendimento de que 

a constituição garante a liberdade de comunicação, independente de censura ou licença prévia, 

cabendo indenização apenas quando o uso da imagem se destinar a denegrir a honra da pessoa 

retratada ou ao uso comercial. 

No caso analisado, entenderam os julgadores que os fatos representados pela emissora 

já eram de conhecimento público, sendo discutidos ao longo dos últimos 50 anos, inclusive no 

meio acadêmico. A emissora não inventou nada, mas apenas cumpriu sua função social de 

informar, alertar e abrir o debate sobre o caso. 
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Além disso, considerou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que se a reprodução 

midiática do crime ou o uso da imagem da vítima causou aumento do lucro da emissora, isso 

não ficou demonstrado no processo. 

Não satisfeitos com a decisão de segunda instância, os autores interpuseram recurso 

especial e extraordinário. 

No STJ, embora o recurso especial não tenha sido provido, o Tribunal reconheceu a 

existência do direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro, cuja incidência se 

dá, não só, mas com muita evidência, no campo do direito penal nas hipóteses de pessoas já 

condenadas, mas que estão em processo de ressocialização.  

O Superior Tribunal de Justiça afirmou que, assim como os condenados que 

cumpriram pena e os absolvidos que se envolveram em processo criminal, a vítima e seus 

familiares possuem o mesmo direito ao esquecimento, o direito de não serem submetidas às 

lembranças de fatos que lhes causaram dor. 

Por outro lado, como nenhum direito é absoluto, o Superior Tribunal de Justiça tratou 

de lembrar que mesmo o direito de esquecimento da vítima e seus familiares se submetem a 

limitações semelhantes às que recaem sobre o direito ao esquecimento da pessoa injustamente 

envolvida em processo criminal e autores de crimes que já pagaram sua dívida com a 

sociedade. 

Uma dessas limitações, e que se destaca porque foi essencial à solução da lide, é a não 

submissão dos fatos genuinamente históricos ao direito ao esquecimento, sendo exatamente 

essa a característica que constatou o STJ nos fatos retratados no programa da emissora. 

Na visão do STJ, o caso Aída Curi era genuinamente de interesse histórico e não 

reflexo de uma exagerada exploração midiática do delito, sendo impossível que a emissora 

apresentasse ao público o caso Aída Curi sem Aída Curi. 

Não deixou o Superior Tribunal de Justiça de lembrar, à guisa de argumento 

subsidiário ao não provimento do recurso interposto, que o reconhecimento de uma violação 

ao direito ao esquecimento não conduz, por si só, ao dever de indenizar. 

O Tribunal lembrou que, em matéria de responsabilidade civil, não é suficiente a 

conduta ilícita. É necessário também o nexo de causalidade e o dano para configuração do 

dever de indenizar, sendo este último elemento o empecilho ao direito postulado pelos 

autores. 

O Tribunal ainda ponderou que nos casos dos familiares de vítimas de crimes 

passados, da mesma forma que a passagem do tempo faz surgir o direito ao esquecimento, faz 
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também diminuir a dor da lembrança do fato trágico da vida, não persistindo o mesmo abalo 

de antes.  

Assim, tendo a reportagem objeto da controvérsia ido ao ar 50 anos depois da morte de 

Aída Curi, não haveria dano moral indenizável aos seus familiares. Dessa forma, acolher o 

direito ao esquecimento nessa situação, com a respectiva indenização, além de consistir em 

responsabilidade sem dano, implicaria desproporcional restrição à liberdade de imprensa em 

comparação com o desconforto causado pela lembrança. 

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça aderiu ao entendimento das instâncias 

ordinárias de que as provas carreadas aos autos revelam que o uso da imagem da irmã dos 

recorrentes pela recorrida não foi desonroso ou com finalidade comercial, motivo pelo qual 

não haveria que se falar de qualquer maneira em indenização40. 

No que diz respeito ao Recurso Extraordinário interposto, cabe dizer que o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e elegeu o recurso como 

paradigma do tema 786/STF, que concerne à aplicabilidade do direito ao esquecimento na 

esfera cível quando for invocado pela própria vítima ou seus familiares. 

Como já dito anteriormente neste trabalho, quando foi analisado o caso da Candelária, 

o recurso ainda se encontra pendente de decisão, motivo pelo qual se mostrou inviável a 

colheita do entendimento do STF sobre o caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.335.153 / RJ – Rio de Janeiro. Relator: Ministro 

Luis Felipe Salomão. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201100574280&dt_publicacao=10/09/2013. 

Acesso em: 28 jul. 2020. 
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5. AS FORMAS DE ESQUECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DOS 

PROVEDORES  

 

5.1. AS FORMAS DE ESQUECIMENTO 

 

O Direito ao Esquecimento, embora tratado, via de regra, sob uma única alcunha, 

carrega consigo cinco significados diferentes. Dentre esses significados, expõe-se no presente 

estudo a classificação dada por Voss e Castets-Renard, a saber, o direito à reabilitação, o 

direito ao apagamento, o direito à desindexação, o direito à obscuridade e o direito ao 

apagamento digital41. 

O direito à reabilitação, na concepção dos autores, se aplica aos casos penais nos quais 

os indivíduos já cumpriram suas respectivas penas ou foram absolvidos em processo criminal. 

Trata-se da mais tradicional forma do direito ao esquecimento, aplicada na relação do Estado 

com o indivíduo, visando à ressocialização e a reinserção do condenado na sociedade, torna 

possível o esquecimento do passado do indivíduo por meio da retirada de seu nome dos 

cadastros criminais. Embora, sua origem seja das ciências criminais, o direito à reabilitação 

tem aplicação e repercussão no campo civil, bastando lembrar-se do caso Melvin vs Reid, 

estudado no capítulo anterior, no qual a ex-prostituta Gabrielle postula seu direito de ter seu 

passado desabonador deixado para trás. No caso, o Direito ao Esquecimento não foi 

propriamente reconhecido, mas foi reconhecida a mudança existencial da de Gabrielle, motivo 

pelo qual o passado deveria ser esquecido, abrindo caminho para um novo começo, baseado 

em seu ‘direito à felicidade’. 

O direito ao apagamento nasce do direito que o indivíduo tem de não ter seus dados 

usados eternamente, sob pena de perder a finalidade para a qual foram inicialmente coletados. 

Não se trata de um direito exclusivamente decorrente da era digital. A preocupação com o uso 

e o destino das informações coletadas existe desde o surgimento do Welfare State, quando o 

Estado aumentou substancialmente a coleta de informações de usuários de serviços 

públicos42. Na era digital, contudo, esse direito toma especial relevo, em função da proteção à 

privacidade, gozando de proteção estatal quando da coleta de dados por entes privados. Os 

autores da presente classificação sustentam, ainda, que o direito ao apagamento é 

expressamente previsto na Diretiva 46/95/CE, motivo pelo qual os titulares das informações 

 
41 ACIOLI; EHRHARDT JÚNIOR. Op. cit., p. 394. 
42 ACIOLI; EHRHARDT JÚNIOR. Op. cit., p. 396. 



 
35 

 

poderiam pedir o apagamento de suas informações em cadastros cuja legitimidade tenha se 

perdido, seja pelo cumprimento do seu propósito, seja pelo decurso do tempo43. 

O direito à desindexação, principal e mais evidente modalidade do direito ao 

esquecimento na era digital, ganhou notoriedade no caso Google Spain, anteriormente 

estudado. Comumente – e erroneamente – concebido como única forma de esquecimento, tal 

direito trata de retirar da lista de resultados (desindexar) de um provedor de busca 

informações buscadas mediante um parâmetro (no presente estudo, o parâmetro mais 

importante é o nome), mas não apaga as informações do local onde efetivamente consta a 

informação. Trata-se de solução razoável, mantendo tanto a privacidade do indivíduo, quanto 

a liberdade de expressão, eis que não se censura a página que efetivamente prestou a 

informação. Ante a todas as críticas que a presente modalidade recebe (poder decisório por 

parte do motor de busca, por exemplo), o fato é que ela tem sido excelente modalidade de 

esquecimento, por conciliar direitos. Essa modalidade, a propósito, tem sido aplicada em 

diversos países não membros da União Europeia44. 

O direito à obscuridade nasce como alternativa à desindexação e ao apagamento. Seria 

‘uma combinação de fatores técnicos, esses dados seriam tornados relativamente difíceis de se 

encontrar na rede, ou seja, ficariam obscuros’45. Essa modalidade é uma proposta que do 

receio americano em lidar com apagamento e desindexação, por conta da ampla proteção que 

a Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos dá à liberdade de Expressão em 

detrimento de outros direitos pessoais. 

O Direito ao Esquecimento Digital surge de uma ideia na qual os provedores de 

aplicação deteriam de uma mudança em seus softwares pondo, quando da publicação de uma 

informação, data de validade para ela. Assim, decorrido determinado tempo, a informação 

publicada expiraria, deixando de estar disponível na internet. A ideia pertence ao autor 

austríaco Mayer-Schönberger e nasce com caráter propositivo, e não impositivo, levando as 

pessoas a pensarem sobre a necessidade e utilidade de determinada informação posta na 

internet. Essa modalidade recebe críticas, porém, por conta de sua viabilidade técnica para por 

uma data de expiração para a informação e pela capacidade de autocensura dos usuários de 

internet46. 

 

 
43 ACIOLI; EHRHARDT JÚNIOR. Op. cit., p. 396. 
44 ACIOLI; EHRHARDT JÚNIOR. Op. cit., p. 397. 
45 ACIOLI; EHRHARDT JÚNIOR. Op. cit., p. 398. 
46 ACIOLI; EHRHARDT JÚNIOR. Op. cit., p. 398. 
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5.2. O CASO DENISE PIERI 

 

Antes da análise do Caso Denise Pieri, cumpre destacar a diferença entre os 

provedores. Estes se classificam em provedores de aplicação e provedores de conexão. Os 

provedores de conexão são os que fornecem os meios de acesso à internet, são os que 

oferecem ‘a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela 

internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP’, segundo o art. 5°, V, da 

lei 12.965/2014. Eles não podem ser responsabilizados civilmente pelos conteúdos que são 

disponibilizados na internet, 

 

 

o que é técnica e juridicamente adequado, visto que, nesse serviço, apenas se 

viabiliza o acesso, dá-se a porta de entrada, não se oferece aplicações, não havendo 

qualquer envolvimento com conteúdo. Usando uma outra imagem, seria como 

pretender-se responsabilizar quem construiu e mantém uma rodovia, pelos danos 

causados por um veículo a outro, em virtude de colisão que nada tivesse a ver com o 

estado da rodovia em si47. 

 

 

Já os provedores de aplicação são aqueles que disponibilizam ‘o conjunto de 

funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet’, 

segundo terminologia do art. 5°, VII, da lei 12.965/2014. Estes, sim, podem ser 

responsabilizados civilmente por conteúdo publicado por terceiros, conforme veremos 

adiante.  

O caso em tela será tratado exclusivamente sob a ótica do Superior Tribunal de 

Justiça, isso porque a ação tramitou em segredo de justiça e, diferentemente das instâncias 

ordinárias, o STJ disponibilizou em seu sítio na internet, ao menos, os atos decisórios. 

Embora fique um pouco prejudicada a análise das decisões do juízo de 1º grau e as do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, as fontes de pesquisa consultadas junto ao 

Superior Tribunal de Justiça permitem a exata compreensão da síntese da demanda. Além 

disso, este Tribunal Superior traçou importantes considerações acerca da incidência do direito 

ao esquecimento sobre os provedores de aplicação de buscas na internet que não permitiriam 

a exclusão da análise do caso no presente trabalho. 

Na primeira instância, a demanda tratava-se de ação de obrigação de fazer proposta 

por Denise Pieri Nunes contra Yahoo do Brasil Internet LTDA, Google do Brasil Internet 

 
47 COLOMBO, C.; FACCHINI NETO, E. Ciberespaço e conteúdo ofensivo gerado por terceiros: a proteção dos 

direitos de personalidade e a responsabilização civil dos provedores de aplicação, à luz da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 7, n. 3, 2017, p. 216-234. p. 228. 
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LTDA e Microsoft Informática LTDA por meio da qual pedia a filtragem dos resultados de 

busca que utilizassem como parâmetro o nome da autora para desvinculá-la de reportagens 

relacionadas às suspeitas de fraude no XLI concurso da magistratura do Estado do Rio de 

Janeiro, com vistas à preservação da sua dignidade e privacidade. 

Na primeira instância, o juízo julgou improcedente o pedido com base no fundamento 

de que as aplicações de busca na internet não são responsáveis pelo conteúdo das notícias 

encontradas. 

A decisão foi reformada em segunda instância, no julgamento da apelação interposta 

por Denise. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro considerou que havia 

possibilidade técnica de se atender ao pedido da autora, bem como que na ponderação entre o 

direito à informação defendido pelos apelados e os direitos de imagem, à personalidade e ao 

esquecimento invocados pela apelante deveriam prevalecer estes últimos para que fatos 

noticiosos não circulassem por tempo imoderado.  

O Superior Tribunal de Justiça, então, foi instado a se manifestar sobre a questão por 

meio da interposição de Recurso Especial pelas empresas rés, os provedores de aplicação. 

Em seu voto vencido, a Ministra Nanci Andrigui, relatora do recurso no STJ, trouxe o 

precedente do Tribunal de Justiça Europeu, envolvendo o cidadão espanhol Mario Costeja 

Gonzalez e o Google Spain, já analisado em capítulo precedente deste trabalho, cuja leitura 

remenda-se para evitar desnecessária repetição nesse ponto. Na visão da Ministra, no caso de 

Denise, não se poderia chegar à mesma conclusão do Tribunal de Justiça Europeu, 

concluindo-se pela responsabilidade dos provedores de aplicação de busca, porque os 

pressupostos legais utilizados pelo TJUE são muito diferentes dos existentes em nosso país. 

Não tinha aqui no Brasil, na visão da ministra, uma lei geral que disponha sobre a proteção de 

dados pessoais dos cidadãos brasileiros. 

Continuando sua análise, a ministra reconhece a existência do direito ao esquecimento 

no ordenamento jurídico brasileiro, mas defende que, especificamente quanto aos provedores 

de busca na internet, não há fundamento normativo que permita atribuir a eles a função de 

implementar tal direito, sob o risco de tornar os provedores desse serviço em verdadeiros 

censores digitais. 

Ainda na visão da ministra, o Marco Civil da Internet dispôs apenas parcialmente 

sobre o direito ao esquecimento, prevendo em seu art. 7º apenas a possibilidade de o 

particular solicitar, independente de qualquer justificativa, a exclusão de dados pessoais que 

ele próprio haja fornecido ao provedor de aplicação de internet, o que não seria o caso 
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averiguado no processo, uma vez que não foi Denise que forneceu qualquer informação às 

empresas. 

A ministra conclui que em casos como o de Denise, a obrigação de retirar o conteúdo 

dito ofensivo do ar deve ser de quem efetivamente mantém a informação no ambiente digital e 

não do provedor de aplicação de busca48. 

Apesar de bem colocada a tese da relatora Ministra Nanci Andrigui, a tese que 

prevaleceu no julgamento do REsp foi a orientada pelo voto divergente do Ministro Marco 

Aurélio Bellizze. 

No entender do ministro, o ordenamento jurídico brasileiro tutela, sim, a proteção de 

dados dos cidadãos brasileiros, expressamente no art. 5º, LXXI da Constituição Federal, por 

meio da instituição do Habeas Data como instrumento jurídico de garantia da proteção dos 

dados individuais, assim como na Lei 9507/1997, que disciplina o rito do Habeas Data e 

regula o direito de acesso a informações, além da tutela prevista em legislações esparsas como 

o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet. 

O ministro ressaltou que o arcabouço jurídico nacional não é tão diferente assim do 

arcabouço em que se apoiou o TJUE para determinar a incidência da Diretiva (46/95) de 

proteção de dados aos aplicativos de busca, reconhecendo que a organização dos resultados 

obtidos significa tratamento de dados. 

O ministro esclareceu que a Diretiva 46/95 da Corte Europeia não tem aplicação 

exclusiva à realidade da internet, tanto que o Tribunal Espanhol, de onde se originou a 

demanda, formulou consulta ao TJUE para esclarecer se os aplicativos de busca poderiam ser 

compreendidos como processadores de dados para os efeitos de incidência da Diretiva e se o 

Direito ao Esquecimento poderia ser usado com a finalidade de impedir a indexação pelos 

mecanismos de busca do conteúdo disponível na internet.  

Além disso, o ministro destacou que o próprio Direito ao Esquecimento era previsto de 

forma muito vaga pela Diretiva aplicada pelo Tribunal europeu. 

Com base nisso, o Ministro Marco Aurélio disse então que haveria base legal para a 

pretensão de restrição ao tratamento de dados, a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), 

cujo art. 11, dispõe: 

 

 

 
48 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.660.168 / RJ – Rio de Janeiro. Relator: Ministra 

Nancy Andrigh. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=75610222&num_re

gistro=201402917771&data=20180605&tipo=51&formato=PDF. Acesso em: 28 jul. 2020. 
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Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de 

registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de 

aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território 

nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os 

direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações 

privadas e dos registros. 

§ 1º O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao 

conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja 

localizado no Brasil. 

§ 2º O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por 

pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou 

pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no 

Brasil. 

§ 3º Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma 

da regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento 

da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao 

tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de 

comunicações. 

§ 4º Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto 

neste artigo. 

 

 

O ministro Bellizze disse ainda que reconhecer a existência de base normativa para 

pretensões parecidas com a discutida no processo em questão não significa atribuir aos 

provedores de aplicação de busca a função de censor digital, mas apenas não subtrair 

peremptoriamente da apreciação do Poder Judiciário casos concretos excepcionais em que se 

vislumbre falta de razoabilidade na exibição dos resultados. 

No caso concreto, o ministro observou que mais de uma década depois dos 

acontecimentos, quando se pesquisa exclusivamente pelo nome de Denise nos aplicativos de 

busca, o resultado obtido como o mais relevante ainda é a noticia de fraude no concurso da 

magistratura do Estado do Rio de Janeiro, como se não houvesse fatos novos a respeito de 

Denise ou novos desdobramentos da notícia. 

Caberia ao poder judiciário, em casos excepcionais, intervir para determinar que se 

desvincule dos bancos de dados dos provedores de busca dados pessoais do interessado e os 

resultados que não guardam relevância para o interesse público à informação, seja pelo 

conteúdo privado, seja pelo decurso do tempo. 

No entendimento do ministro, seguido por outros, essa exclusão do vínculo entre o 

dado pessoal e o resultado da busca, sem a exclusão da notícia em si, preserva tanto o 

interesse público da informação quanto o direito do titular dos dados pessoais. Isso porque 

aqueles que pesquisarem a respeito do fato ainda encontrarão as notícias relacionadas, 

inclusive achando o nome dos envolvidos, mas aqueles que pesquisarem especificamente pelo 
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dado pessoal (no caso, o nome de Denise) não encontrarão essas notícias prejudiciais à sua 

imagem49. 

Por isso, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nos termos do voto 

do Ministro Marco Aurélio Belizze, pelo provimento parcial do recurso, apenas no que se 

refere à redução das astreintes fixadas na origem, mantendo no mais a decisão do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de janeiro. 

Por fim cabe registrar que a decisão proferida no julgamento do Recurso Especial aqui 

analisado ainda não se tornou definitiva, eis que dela foram opostos Embargos de 

Divergência, ainda pendente de julgamento pela Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça.  

Embora seja esse um julgado emblemático, em que se evidencia uma tendência à 

responsabilização excepcional de provedores, há julgados mais recente que já estabelecem 

responsabilidade civil subjetiva e subsidiária dos provedores, especialmente em flagrante 

ilegalidade de conteúdos publicados por terceiros ou quando há notificação judicial para 

retirado do conteúdo e o provedor não retira. Nesse sentido,  

 

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FACEBOOK. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO. 

MONITORAMENTO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. AFASTAMENTO. 

NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE.  

2. O propósito recursal reside na definição do termo inicial da responsabilidade  

solidária   da  recorrente  -  uma  provedora  de aplicações  de  internet  -  por 

conteúdos gerados por terceiros que utilizam suas aplicações. 3.  A verificação do 

conteúdo das imagens postadas por cada usuário não constitui  atividade  intrínseca  

ao  serviço  prestado  pelos provedores  de  compartilhamento  de vídeos, de modo 

que não se pode reputar  defeituoso,  nos  termos do art. 14 do CDC, a aplicação que 

não exerce esse controle. 4. O dano moral decorrente  de  mensagens  com conteúdo 

ofensivo inseridas  no  site  pelo  usuário  não  constitui  risco inerente à atividade  

dos provedores de compartilhamento de vídeos, de modo que não se lhes aplica a 

responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02. 5. Sobre 

os provedores de aplicação, incide a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a 

qual o provedor de aplicação torna-se responsável solidariamente com aquele que 

gerou o conteúdo ofensivo se, ao ser notificado a respeito da lesão, não tomar 

providências para a sua remoção. Precedentes. 6. Diante da ausência de disposição 

legislativa específica, este STJ havia firme jurisprudência segundo a qual o provedor 

de aplicação passava a ser solidariamente responsável a partir do momento em que 

fosse de qualquer forma notificado pelo ofendido. 7. Com o advento da Lei 

12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade do provedor de aplicação foi 

postergado no tempo, iniciando-se tão somente após a notificação judicial do 

provedor de aplicação. 8.  A regra a ser utilizada para a resolução de controvérsias 

deve levar em consideração o momento de ocorrência do ato lesivo ou, em outras  

 
49 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.660.168 / RJ – Rio de Janeiro. Relator: Ministro 

Marco Aurélio Bellizze. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=83547256&num_re

gistro=201402917771&data=20180605&tipo=64&formato=PDF. Acesso em: 28 jul. 2020. 
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palavras, quando foram publicados os conteúdos infringentes: (i) para fatos 

ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, deve ser obedecida a 

jurisprudência desta corte; (ii) após a entrada em vigor da Lei 12.965/2014,  o termo 

inicial da responsabilidade da responsabilidade solidária do  provedor de aplicação, 

por força do art.  19 do Marco Civil da Internet, é o momento da notificação judicial 

que ordena a retirada de determinado conteúdo da internet. 9. Recurso especial 

conhecido e provido50. 

 

 

Assim, após o Marco Civil da Internet, estabeleceu-se a responsabilidade subjetiva e 

subsidiária dos provedores de aplicação a partir do momento da notificação judicial para 

retirada de conteúdo, sendo certa sua responsabilização em caso de inércia ante aos conteúdos 

com flagrante ilegalidade. Nesse entendimento,  

 

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTEÚDO OFENSIVO NA 

INTERNET. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROVEDOR. OMISSÃO 

DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. SUFICIENTE 

IDENTIFICAÇÃO DA URL DO CONTEÚDO OFENSIVO. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO 

DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE NO CASO 

CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 

2. A exigência de indicação precisa da URL tem por finalidade a identificação do 

conteúdo que se pretende excluir, de modo a assegurar a liberdade de expressão e 

impedir censura prévia por parte do provedor de aplicações de internet. Todavia, nas 

hipóteses em que for flagrante a ilegalidade da publicação, com potencial de causar 

sérios gravames de ordem pessoal, social e profissional à imagem do autor, a 

atuação dos sujeitos envolvidos no processo (juiz, autor e réu) deve ocorrer de 

maneira célere, efetiva e colaborativa, mediante a conjunção de esforços que busque 

atenuar, ao máximo e no menor decurso de tempo, os efeitos danosos do material 

apontado como infringente. 6. Recurso especial desprovido51. 

 

 

 
50 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.642.997 / RJ – Rio de Janeiro. Relator: Ministra 

Nancy Andrigh. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201602722634&dt_publicacao=15/09/2017. 

Acesso em: 30 jul. 2020. 
51 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.738.628 / RJ – Rio de Janeiro. Relator: Ministro 

Marco Aurélio Bellizze. Pesquisa de Jurisprudência, Decisões Monocráticas. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp. Acesso em: 30 jul. 2020. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto na presente pesquisa, conclui-se que, respeitadas as opiniões 

em contrário, o direito ao esquecimento encontra amparo constitucional e legal no 

ordenamento jurídico brasileiro. Seja como categoria autônoma de direito, seja como 

decorrência de outros direitos, como os direitos da personalidade.  

Há que se reconhecer ainda sua capacidade de se sobrepor a outros direitos em 

situações específicas. Tal prevalência ocorre, via de regra, quando a informação sobre o 

indivíduo perde sua relevância social, seja pelo decurso do tempo, seja pela perda do interesse 

público. Não há essa mesma prevalência quando se está diante de fatos dotados de interesse 

público ou de fatos históricos.  

Há que se ponderar, também, que o direito ao esquecimento em uma de suas 

modalidades – desindexação – tem o condão de conciliar os direitos da personalidade com o 

direito à informação, uma vez que quando alguém procurar pelo nome do individuo, não 

encontrará a informação já impertinente. Encontrará, contudo, os fatos que procura se 

pesquisar por parâmetro relacionado à informação que não seja o nome do individuo 

conciliando-se assim, o direito a privacidade e ao esquecimento com o direito à informação.   

O direito ao esquecimento atua como um direito a esperança, conferindo ao indivíduo 

a possibilidade de reabilitar-se e de se reinserir na sociedade não sendo objeto de constante 

julgamento por fatos pretéritos ocorridos na sua vida.  

No tocante ao esquecimento na Internet conclui-se pela responsabilização solidária e 

subsidiária dos provedores de aplicação em razão dos conteúdos produzidos por terceiros após 

notificação judicial para remoção do conteúdo ou diante de flagrante ilegalidade. 
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