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Blessed are the forgetful, for they get the better even of their blunders. 

Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças 

 

 

O esquecimento, frequentemente, é uma graça. Muito mais difícil que lembrar é esquecer! 

Fala-se de “boa memória”. Não se fala de “bom esquecimento”, como se esquecimento fosse 

apenas memória fraca. Não é não. Esquecimento é perdão, o alisamento do passado, igual ao 

que as ondas do mar fazem com a areia da praia durante a noite. 

 Rubem Alves – Bom Esquecimento 

  



 

 

 

RESUMO 

O Recurso Extraordinário nº 1.010.606 pôs em voga a discussão sobre a conceituação do direito 

ao esquecimento na esfera civil, submetendo à julgamento, à luz do confronto entre os direitos 

da personalidade de intimidade, vida privada e liberdade de informação e de imprensa, a 

possibilidade de a vítima ou seus familiares invocarem sua aplicação. Firmou-se, por maioria, 

a Tese de Repercussão Geral de nº 786, que declarou ser incompatível com a Constituição a 

ideia deste direito, estabelecendo que eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade 

de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros 

constitucionais. Tendo isso em vista, é proposta no presente trabalho a implementação do 

conceito de governança híbrida para a solução de algumas problemáticas oriundas da falta de 

regulação e jurisprudência sobre o assunto na internet, principalmente no que tange ao direito 

à indexação, um ramo do direito ao esquecimento com princípios no julgamento C-131/12 do 

Tribunal Europeu de Justiça.  

 

Palavras-chave: Direito ao Esquecimento. Privacidade. Liberdade de informação.  Governança 

Híbrida. Internet. Regulação. Plataformas Digitais. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

The Extraordinary Appeal No. 1.010.606 set into vogue the discussion on the conceptualization 

of the right to be forgotten in the civil sphere, submitting to judgment, in light of the 

confrontation between the rights of the personality of intimacy, private life and freedom of 

information and the press, the possibility of the victim or his/her family invoking its application. 

The General Repercussion Thesis of No. 786 was signed by a majority of the court, which 

declared the idea of the incompatibility of this right with the Constitution, establishing that any 

excesses or abuses in the exercise of freedom of expression and information must be analyzed 

on a case-by-case basis, from the constitutional parameters. Therefore, this paper proposes the 

implementation of the concept of hybrid governance to solve some problems arising from the 

lack of regulation and jurisprudence on the subject on the internet, especially with regard to the 

right to indexing, a branch of the right to be forgotten originated in judgment C-131/12 of the 

European Court of Justice. 

 

Keywords: Right to be forgotten. Privacy. Freedom of information. Hybrid Governance. 

Internet. Regulation. Digital Platforms 
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INTRODUÇÃO 

A proibição da lembrança foi considerada a pena mais severa que poderia ser imposta 

pelo sistema jurídico romano a um membro da aristocracia (FLOWER, 1998, p. 17). De forma 

a introduzir o presente trabalho, no primeiro capítulo será apresentado o conceito romano do 

Damnatio Memoriae, a condenação da memória, punição concebida para limitar ou destruir a 

memória de um cidadão que fosse considerado indigno de ser um membro da comunidade.  

Importa expor esta percepção obsoleta do esquecimento como um instituto corretivo de 

punição de tempos passados, visto que a velocidade comunicacional advinda do surgimento da 

internet e a instantaneidade da transmissão de mensagens passou a gerar o efeito antagônico do 

outrora desejado. O ato de esquecer se torna, na modernidade, uma virtude. 

Conteúdos privados e particulares são facilmente disseminados em uma sociedade 

altamente digitalizada. Destarte, fácil imaginar a problemática da exagerada divulgação de 

elementos de cunho privado e que podem vir a ferir direitos fundamentais invioláveis, como a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Assim, o direito ao esquecimento se torna um 

elemento para conter a divulgação de juízos prejudiciais eternizados na internet, se 

estabelecendo como um dos mais pertinentes temas do Direito moderno. 

Em função disso, através da Relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli, o Supremo 

Tribunal Federal decidiu a respeito da execução do instituto do direito ao esquecimento na 

esfera civil. O Recurso Extraordinário nº 1.010.606 foi ajuizado pelos irmãos de Aída Curi para 

reivindicar reparação contra a Rede Globo de Televisão devido à veiculação do famoso crime 

ocorrido em Copacabana no Programa “Linha Direta”, em 2004, quase 50 anos depois do 

assassinato. Neste, foram divulgadas informações sobre a vítima, como idade, nome e endereço, 

além da apresentação de fotos e gravações reais não autorizadas, o que retornou aos holofotes 

uma exposição há muito encerrada.  

Nos autos do processo, discutiu-se, aos olhos dos arts. 1º, III; 5º, caput, III e X e 220, 

§1º, da Constituição Federal, a possibilidade de um indivíduo invocar a aplicação do direto ao 

esquecimento, levando-se em consideração a compatibilização de princípios constitucionais 

relacionados à liberdade de expressão e do direito à informação, além da inviolabilidade da 

honra e da intimidade.  
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Por esse motivo, objetiva-se conceituar juridicamente o direito ao esquecimento, 

explorando as três correntes doutrinárias sobre o tema, delineadas em audiência pública 

realizada pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, outrora sob a presidência do Ministro Dias 

Toffoli: i) a posição pró-informação, na qual se defende que o direito ao esquecimento seria 

inexistente, em valorização à garantia da memória coletiva e o pleno acesso ao direito de 

imprensa; ii) a posição favorável ao direito ao esquecimento, que sustenta a primazia dos 

direitos fundamentais à privacidade, intimidade, honra e a supremacia da tutela da dignidade 

da pessoa humana sobre a liberdade de imprensa; iii) a posição intermediária, que afirma que 

não há no ordenamento jurídico brasileiro uma hierarquia pré-definida no conflito entre os dois 

principais direitos fundamentais em voga na discussão (liberdade de informação e a 

privacidade), sendo a melhor solução a ponderação na aplicação de seus conceitos no caso 

particular. 

O julgamento se torna ainda mais interessante ao levar em consideração o seu aspecto 

de Repercussão Geral, em que chegou ao Tribunal como uma causa concreta, mas, devido à 

extensão do tema e sua falta de consenso, alcançou uma dimensão geral, indicando a todo o 

Judiciário a orientação sobre o aspecto constitucional. O Plenário, portanto, firmou a Tese 786, 

nos seguintes termos:  

É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, 

assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a 

divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em 

meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou 

abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser 

analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente 

os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade 

em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e 

cível. 

Por conta disso, busca-se analisar a discussão em questão à luz das inovações 

jurisprudenciais levantadas neste julgado, estudando a responsabilidade dos provedores virtuais 

com o direito ao esquecimento na regulação, principalmente no que tange à implicação do 

compartilhamento de informações no mundo virtual observada no julgado C-131/12, da Corte 

Europeia de Justiça. A decisão do maior tribunal da União Europeia estabeleceu ser de 

responsabilidade de operadores de servidores de busca a análise da compatibilidade das 

informações do indivíduo com o tempo, devendo seus resultados de busca serem omitidos 

quando forem objetivamente inadequados, impertinentes ou excessivos para atender às 
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finalidades de defesa da privacidade. Ainda, caberia ao provedor a posterior supressão de 

ligações a páginas web publicadas por terceiros, mesmo quando a sua publicação nas referidas 

páginas seja, em si mesma, lícita.  

Destarte, em um mundo moderno em que as plataformas digitais passam a exercer novas 

dinâmicas e ditar hábitos de toda uma geração, assumindo cada vez mais funções de regulação 

e polícia em vácuos de poder deixados pelo setor público, constitui-se uma oportunidade de 

implementação de um modelo de governança híbrida na regulação do direito ao esquecimento.  

Em conclusão, o exemplo europeu de implementação do direito ao esquecimento por 

personagens privados proeminentemente regulatórios pode ser importado ao ordenamento 

jurídico brasileiro, prezando-se pela importância de uma ampla discussão que envolva todas as 

facetas multisetoriais. Para isto, as plataformas devem não somente escolher a forma de 

implantação das funções delegadas, como também a participação substancial na criação de 

legislações de seus usuários. 

 

1. DAMNATIO MEMORIAE – A CONDENAÇÃO DA MEMÓRIA 

O Templo de Ártemis, maior santuário de toda a antiguidade clássica e, durante muito 

tempo, o mais relevante feito arquitetônico da civilização grega, foi construído por volta de 550 

A.C., em homenagem à patrona helênica da caça e da lua. Formado por mais de 120 colunas de 

puro mármore, cada qual com 20 metros de altura, diversas esculturas, além da colossal figura 

da deusa, seus cultos costumavam atrair milhares de seguidores à cidade de Éfeso. Tamanha foi 

sua grandiosidade, que o monumento fora incluído pelo poeta Antípatro de Sidon (apud 

WILKES, 2020) em sua célebre lista das sete maravilhas do Mundo Antigo: 

Pousei meus olhos sobre a muralha da doce Babilônia, que é uma calçada para 

carruagens, e a estátua de Zeus do Alfeu, e os jardins suspensos, e o Colosso 

de Hélios, e a enorme obra das altas Pirâmides, e a vasta tumba de Mausolo; 

mas quando eu vi a casa de Ártemis, ali entre as nuvens, aquelas outras 

maravilhas perderam seu brilho, e eu disse: 'além do Olimpo, o Sol nunca viu 

nada tão grandioso.1 

 
1 WILKES, Jonny. “As 7 maravilhas do mundo antigo: quais são, quem as escolheu e o que aconteceu com elas?” 

Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/geral-54341234. Acesso em 09/09/2021.  

https://www.bbc.com/portuguese/geral-54341234
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Facilmente observável o fato de que a magnífica construção, que hoje mantém-se 

somente por uma desacompanhada pilastra do que outrora fora um gigantesco templo, nunca 

fora esquecida. Contudo, os motivos que levaram à sua destruição permaneceram 

propositalmente olvidados por muitos anos. 

Heróstrato, grego habitante da cidade de Éfeso, insuflado pelo louco desejo de alcançar 

a fama eterna, identificou que seu reconhecimento às gerações posteriores não necessariamente 

adviria de um ato heroico, mas sim de algo que seria lembrado, seja este bom ou ruim. Em um 

pensamento deveras silogístico, concebeu que não haveria realização mais grandiosa do que 

reduzir o maior templo do Velho Mundo a cinzas.  

Em poucas horas, o teto do monumento havia cedido e todos os adornos e imagens 

foram destruídos. Heróstrato, capturado e torturado, admitiu a real razão de seu atentado, como 

documentado por Valerio Máximo em seus apontamentos na coleção Factorum et dictorum 

memorabilium (VENTURA, 2021).  

Em função do crime cometido, o grego foi condenado a ser esquecido, omitido de todos 

os registros da história e ter sua existência olvidada por completo. A simples alusão à sua figura 

se tornou condenável, suas pinturas e esculturas destruídas, e tudo que evocasse sua 

reminiscência fora dizimado, assim como o Templo por ele destruído. O conceito do castigo 

amnésico foi posteriormente elaborado no Direito Romano, adquirindo o nome de Damnatio 

Memoriae, ou, em tradução livre, a Condenação da Memória. 

O processo de Damnatio Memoriae pode ser definido como a concepção nomeada e 

praticada no modelo do Direito Romano antigo. Neste sentido, versa Harriet Flower, (1998, v. 

17, p. 2, em tradução livre2):  

Os romanos aplicaram uma variedade de penalidades que foram 

especificamente concebidas para limitar ou destruir a memória de um cidadão 

que fosse considerado indigno de ser um membro da comunidade. Tais penas 

eram especialmente, mas não exclusivamente, aplicáveis a traidores, tiranos 

ou outros que se haviam tornado "inimigos" de Roma. Um homem que traiu 

 
2 Texto original: “The Romans employed a variety of penalties which were specifically designed to limit or to 

destroy the memory of a citizen who was deemed unworthy of being a member of the community.' Such penalties 

were especially, but not exclusively, applicable to traitors, aspirants to tyranny, or to others who had made 

themselves "enemies" of Rome. A man who had betrayed his community or acted to undermine its stability and 

general well-being could be considered to have forfeited his status as citizen and, consequently, his right to be 

remembered as a citizen after his death. A ban on remembrance was considered the severest penalty which could 

be imposed by the Roman legal system upon a member of the senatorial aristocracy. 
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sua comunidade ou agiu para minar sua estabilidade e bem-estar geral pode 

ser considerado como tendo perdido sua condição de cidadão e, por 

consequência, seu direito de ser lembrado após sua morte. A proibição da 

lembrança foi considerada a pena mais severa que poderia ser imposta pelo 

sistema jurídico romano a um membro da aristocracia senatorial. 

 Mesmo que interligada a um ideal de eliminação da memória de um cidadão e sua 

linhagem, a damnatio memoriae não se limita somente à destruição da identidade do indivíduo, 

mas também a uma reversão do processo pelo qual o homem pode obter sua imortalidade no 

plano abstrato das ideias e artístico (SILVA, 2009). 

Em uma sociedade não-literária para quase a completude de sua população, que se 

baseava na comunicação visual para imortalizar os membros importantes da elite romana, os 

assegurando na memória dos demais cidadãos, a destruição da representação da imagem de um 

inimigo do Estado se tornou a punição mais severa a ser concedida nos tempos antigos (HALES, 

2003, p. 47-55). Em outras palavras, a damnatio memoriae serviria como uma arma de garantia 

de infortúnio eterno, advinda da supressão de sua existência e identidade, principalmente em 

uma comunidade obcecada pela opinião das futuras gerações (LIMA, 2018, p. 42-43). 

 Não à toa que diversos imperadores e figuras públicas romanas foram alvos da 

condenação da memória. Ocasião em que Gnaeus Calpurnius Piso, acusado de ter envenenado 

o neto adotivo do imperador Augusto, foi condenado pelo Senado a ter seus bustos e estátuas 

destruídos, suas pinturas não poderiam mais ser exibidas e seu nome foi apagado de todos os 

registros públicos e familiares. Mais tarde, as imagens e menções dos imperadores Domiciano, 

Septímio Severo, Geta, Fulvia Plautilla e Gaius Fulvius Plautianus tiveram o mesmo fim: o 

esquecimento (CARROL, 2011, p.72).  

  Contudo, o apagamento da memória do indivíduo não se restringia à justificativas de 

cunhos políticos, sendo a repreensão, de certa forma, corriqueira na sociedade privada romana 

com a destruição de textos e imagens em casos de deserdação, divórcio e conflitos familiares.  

Sobre a utilização de tais penas, versa Flower (2006, p. 10, em tradução livre3): 

 
3 Texto original: “The effects of sanctions on the imagination of Roman citizens in the imperial period can also be 

gauged by the fact that erasures can sometimes be found in private, funerary texts. These erasures attest to the 

appropriation of the symbols of official sanctions in cases of domestic and family disputes and disappointments. 

(...) In this case, the fact that the individuals involved were freedmen, or descendants of freedmen, shows that this 

erasure cannot be an official or legally sanctioned penalty of the political kind under consideration here. However, 

it does suggest that ordinary Romans of the second century a.d. could and did appropriate the language and 

symbolism of erasure from public and elite contexts”. 
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Os efeitos das sanções sobre a imaginação dos cidadãos romanos no período 

imperial também podem ser avaliados pelo fato de que rasuras podem ser 

encontradas nos textos funerários privados. Essas rasuras atestam a 

apropriação dos símbolos das sanções oficiais nos casos de disputas e 

decepções domésticas e familiares. (...) No caso, o fato de os envolvidos serem 

libertos, ou descendentes de libertos, mostra que esse apagamento pode não 

ser uma pena oficial ou legalmente sancionada do tipo político em questão. 

No entanto, sugere que os romanos comuns do século II a.d. poderiam se 

apropriar da linguagem e do simbolismo do apagamento de contextos públicos 

e de elite. 

Não obstante, a percepção obsoleta do esquecimento como um instituto corretivo de 

punição vista em tempos passados não se repete na contemporaneidade. A velocidade 

comunicacional advinda do surgimento da internet e a instantaneidade da transmissão e 

recepção de mensagens passou a gerar o efeito antagônico do outrora desejado. A grandeza na 

propagação das memórias virtuais expande o desejo de se alcançar o olvidamento. As 

lembranças e exposições passaram a ser divididas de forma pública, movendo-se do controle 

individual e suprimindo a autoridade do indivíduo sobre suas próprias informações. 

A gigantesca alteração na exposição de ideias no mundo digital não pode ser 

considerada em todo positivo (MAYER-SCHÖNBERGER, 2011, p. 15-17). É claro que a 

democratização no compartilhamento de pensamentos, opiniões e conhecimentos deve ser 

contemplado com otimismo. Contudo, o excesso de trocas de informações sobrecarrega a 

capacidade de processamento do que é verídico ou necessário no mundo virtual, principalmente 

no que concerne à vida privada e informações e dados pessoais. Em outras palavras, o ato de 

esquecer se torna uma virtude no mundo digital, como será apresentado no caso abaixo.  

1.1 Caso Stacy Snyder 

Stacy Snyder, uma professora em treinamento em Lancaster, no estado americano da 

Pensilvânia, postou em uma rede social uma foto em que aparecia em uma festa à fantasia, 

vestida de pirata e com um copo de bebida na mão com a seguinte legenda: Drunken Pirate, ou 

Pirata Bêbada, em tradução livre. Na iminência de ser efetivada pela escola em que se 

capacitava, foi informada que não se tornaria professora, mesmo com todas as exigências e 

requisitos necessários cumpridos.   

Como justificativa, a comunicaram que seu comportamento não seria profissional, pois 

a imagem de uma professora bebendo cerveja poderia expor seus alunos ao uso de álcool. A 
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aprendiz, portanto, procurando se resguardar de futuras adversidades, prontamente buscou 

retirar a foto da rede, mas o dano já estava feito. Seu registro havia sido catalogado por 

mecanismos de busca e sua imagem retida por rastreadores online.  

Por causa da tecnologia digital e das redes globais, no entanto, esse equilíbrio mudou. 

Hoje, com a ajuda da tecnologia difundida, o esquecimento se tornou a exceção e o lembrar o 

padrão (MAYER-SCHÖNBERGER, 2011, p. 34). O caso de Stacy pode parecer algo inusitado, 

mas já é um acontecimento rotineiro. 

Desde então, milhares de eventos semelhantes têm ocorrido. Em uma sociedade 

extremamente digitalizada, conteúdos privados e particulares são facilmente disseminados. 

Destarte, fácil imaginar a problemática da exagerada divulgação de elementos de cunho privado 

e que podem vir a ferir direitos fundamentais invioláveis, como a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem. Assim, o direito ao esquecimento se torna um elemento para conter a 

divulgação de juízos prejudiciais eternizados na internet. 

 

2. AS TRÊS CORRENTES DOUTRINÁRIAS DO DIREITO AO ESQUECIMENTO 

O início do presente trabalho visa conceituar juridicamente o direito ao esquecimento. 

A discussão será baseada nas três correntes doutrinárias sobre o tema, delineadas em audiência 

pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, outrora sob a presidência do Exmo. 

Ministro Dias Toffoli.  

Primeiramente, discutirei uma posição pró-informação, em que se defende que o direito 

ao esquecimento seria inexistente, em valorização à garantia da memória coletiva e o pleno 

acesso ao direito de imprensa. Logo após, apresentarei os argumentos favoráveis ao direito ao 

esquecimento, que sustenta a primazia dos direitos fundamentais à privacidade, intimidade, 

honra e a supremacia da tutela da dignidade da pessoa humana sobre a liberdade de imprensa 

em fatos passados. Por fim, analisarei uma posição intermediária, que afirma que não há no 

ordenamento jurídico brasileiro uma hierarquia pré-definida entre os dois principais direitos em 

voga na discussão (liberdade de informação e a privacidade). Na verdade, por ambos se 

encontrarem na mesma alçada de Direitos Fundamentais, a melhor solução seria uma 

ponderação na aplicação de seus conceitos no caso particular.  
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De forma preliminar, se faz necessário indicar uma definição clara do que seria o direito 

ao esquecimento. Este pode ser delimitado como aquele que um indivíduo possui de não 

permitir que um acontecimento, verdadeiro ou não, relacionado à sua pessoa, seja exposto a 

outros indivíduos. Deve-se compreender, todavia, que o fato que se sucedeu na vivência do 

particular, assim como sua lembrança e a repercussão do episódio, causa-lhe algum tipo de 

sofrimento psíquico, intelectual ou moral.  

Brilhantemente, resume Anderson Schreiber (2019, p. 376):  

(...) o direito ao esquecimento é, portanto, um direito (a) exercido 

necessariamente por uma pessoa humana; (b) em face de agentes públicos ou 

privados que tenham a aptidão fática de promover representações daquela 

pessoa sobre a esfera pública (opinião social); incluindo veículos de imprensa, 

emissoras de TV, fornecedores de serviços de busca na internet etc.; (c) em 

oposição a uma recordação opressiva dos fatos, assim entendida a recordação 

que se caracteriza, a um só tempo, por ser desatual e recair sobre aspecto 

sensível da personalidade, comprometendo a plena realização da identidade 

daquela pessoa humana, ao apresenta-la sob falsas luzes à sociedade.  

O Supremo Tribunal Federal, em discussão sobre a compatibilidade do direito ao 

esquecimento com a Constituição4, define um escopo de acepção do instituto, esclarecendo que, 

de forma geral, “pode-se dizer que é faculdade de opor-se à ressuscitação, por difusão ou acesso 

estruturado, de informações sensíveis sobre pessoa natural, quando houver transcorrido 

intervalo de tempo suficiente para gerar descontextualização ou anacronia entre o fato e a sua 

nova divulgação”. Contudo, o Ministro Relator Dias Toffoli apontou para a dificuldade de fazê-

lo, da forma que segue:  

Como se observa, muitos dos precedentes mais longínquos apontados no debate 

sobre o chamado direito ao esquecimento, na verdade, passaram ao largo do 

direito autônomo ao arrefecimento de fatos, dados ou notícias pela passagem 

do tempo, tendo os julgadores se valido essencialmente de institutos jurídicos 

hoje bastante consolidados em suas razões de decidir, como a ressocialização, 

a proteção ao nome e à imagem do indivíduo. Desse modo, não obstante os 

esforços para se identificarem precedentes remotos do que viria a ser o direito 

ao esquecimento, o que se pode observar, em âmbito judicial, é a utilização 

discreta de expressões que remetem a alguma modalidade de direito a reclusão 

ou recolhimento, aplicada de forma muito pontual, com significativa menção, 

ademais, nas razões de decidir, a direitos da personalidade/privacidade. Essa 

compreensão é relevante porque, não raro, buscam os doutrinadores estabelecer 

um conceito para o direito ao esquecimento embasando-se em tais precedentes, 

que, como visto, são significativamente distintos na lida com pretensões 

voltadas ao ocultamento de dados ou fatos dentro de contextos específicos. Não 

 
4 STF. Plenário. RE 1010606/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/2/2021 (Repercussão Geral – Tema 786) 
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por outra razão, há significativa multiplicidade de definições propostas para a 

expressão direito ao esquecimento. 

Sob tal perspectiva, fez-se necessário materializar as três diferentes vertentes sobre o 

instituto para que o Tribunal Constitucional brasileiro pudesse decidir sobre o tema.  

2.1 A posição pró-informação 

Dentre os que defendem o direito à livre informação e se posicionam contra a 

manipulação da memória coletiva estão principalmente os personagens que se relacionam, de 

alguma forma, à transmissão da comunicação. No julgamento do RE 1.010.606, o Ministro Dias 

Toffoli convocou audiência pública para ouvir o depoimento de experts sobre a possibilidade 

de a vítima ou seus familiares invocarem a aplicação do direito ao esquecimento na esfera civil 

e a definição do conteúdo jurídico desse direito. 

Nesse sentido, manifestaram-se a Globo Comunicação e Participações S/A, a 

Recorrente, além da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), a 

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABJI) a Associação Nacional de Jornais 

(ANJ), Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER), além dos mecanismos de busca 

na internet: Google Brasil, e a Yahoo! do Brasil. 

Os advogados intervenientes dos órgãos e empresas citadas impugnaram o sentido dado 

ao direito discutido, esclarecendo que a imposição do esquecimento – e da dissipação da 

memória – tem sido objeto de intensa luta desde a redemocratização do país, em um período de 

descontinuidade democrática de ditadura militar. Em vista disso, um mecanismo que visa 

restringir a liberdade de informação e de imprensa deve ser analisado com enorme cautela. 

Preza-se, ainda, pelo prevalecimento da concepção da história como patrimônio 

imaterial do povo, tornando-se efetivo o direito à obtenção de memória como parte da cidadania 

cultural e revelando a necessidade de debates sobre o conceito de preservação de obras humanas 

(Ministério de Educação e Cultura, 1999, p. 26-27). A necessária busca pela verdade e de 

revisitar fatos do passado pode certificar que algumas violações de direitos não sejam ignoradas 

e, posteriormente, levem à impunidade e repetição do cometimento de erros.  

A preservação da memória coletiva é, inclusive, imposta pela Constituição Federal nos 

arts. 215 c/c 216, estabelecendo que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
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referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira. Desta forma, incumbe ao Estado a garantia do pleno direito ao exercício dos direitos 

culturais. O poder de concessão da prática de se olvidar compulsoriamente é conferir ao Estado 

o poder de excluir da sociedade a possibilidade de lembrar.   

A historicidade em matéria jornalística da obtenção da resposta estatal ao fenômeno 

criminal é evidentemente legítima, subjazendo um natural interesse público e apresentando à 

sociedade os mecanismos para a formulação de sua própria opinião. Não parece ser merecedor 

de tutela o direito que evidencia o risco de autoritarismo envolvido na incumbência de um 

agente do Estado decidir o que é justo – ou não – para a sociedade relembrar. Nas palavras de 

George Orwell, em seu best-seller 1984, “Aquele que controla o passado, controla o futuro. 

Aquele que controla o presente, controla o passado”. 

Diante da forte desigualdade que transpassa as relações judiciárias de nosso país, 

evidente que o instituto pleiteado possui agudas chances de se transformar em uma arma para 

políticos e autoridades públicas apagarem registros de episódios pouco edificantes ou impondo 

mordaças aos críticos e meios de comunicação, como alerta Daniel Sarmento, em parecer 

formulado para a Rede Globo de Televisão5. Ou seja, observamos aqui uma soberania a ser 

buscada entre os direitos das vítimas em detrimento de um direito de toda a sociedade se 

informar sem restrições. 

Mesmo que cognoscível o desejo de se pleitear o esquecimento de descuidos e 

constrangimentos pretéritos, este não pode surgir contra a liberdade da manifestação de 

pensamento, assegurada constitucionalmente no art. 5º, IV6 da CRFB/88, que estabelece uma 

cláusula geral para, em conjunto com outros dispositivos, assegurar a liberdade de expressão 

em suas diferentes manifestações: a liberdade de manifestação de pensamento, de informação 

 
5 Disponível em http://site.fdv.br/wp-content/uploads/2019/08/Parecer-Daniel-Sarmento.pdf  

 
6 Art. 5º, IV. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato.   
 

http://site.fdv.br/wp-content/uploads/2019/08/Parecer-Daniel-Sarmento.pdf
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(art. 5º, XIV da CF7), de comunicação e de imprensa (art. 220, §1 da CF8) (SARLET, 2020, p. 

452-454). 

Não somente isso, o direito à informação permite que cada cidadão desenvolva sua 

própria personalidade, atribuindo suas convicções da forma que melhor lhe agrada, de acordo 

com sua autonomia. Ele pode ser dividido, ainda, em mais três interpretações diversas: o direito 

de informar, consoante à comunicação de fatos pela imprensa; o direito de se informar, que 

pressupõe que todos temos direito pleno de acesso à informação, conquanto que licitamente; e 

o direito de ser informado, constitutivo do direito de receber informações de temas de interesse 

público (SARMENTO, 2015).  

O referido interesse público não se limita somente à atividade pública, mas também 

presente nos temas mais rotineiros – de investigação criminal, relacionamento social, 

entretenimento, economia, dentre outros –,  sendo, inclusive, a jurisprudência do STF, in verbis:  

A conclusão a que se chega, portanto, é a de que o interesse público na 

divulgação de informações – reiterando-se a ressalva sobre o conceito já 

pressupor a satisfação do requisito da verdade subjetiva – é presumido. A 

superação dessa presunção, por algum outro interesse, público ou privado, 

somente poderá ocorrer, legitimamente, nas situações-limite, 

excepcionalíssimas, de quase ruptura do sistema. Como regra geral, não se 

admitirá a limitação de liberdade de expressão e de informação, tendo-se em 

conta a já mencionada posição preferencial (preferred position) de que essas 

garantias gozam.9 

Cabe ressaltar, ainda, que nos frequentes casos em que o direito ao esquecimento se 

esbarra com tais liberdades, deve-se conceder uma maior tutela às liberdades de expressão e de 

imprensa. Tais prerrogativas sociais são violadas não apenas quando o Estado proíbe a 

discussão de algum assunto, mas também quando busca definir a forma como se dará este 

 
7 Art. 5º, XIV. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 

exercício profissional; 

 
8 Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo 

ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1º Nenhuma lei conterá 

dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 

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

 
9 STF. Reclamação 18.638 CE, Relator: Ministro Roberto Barroso. Data de Julgamento: 17/09/2014. Data de 

Publicação: DJE-182, em 19/09/2014. 
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debate, e os aspectos ou personagens que deverão ser abordados ou olvidados pelo emissor 

(SARMENTO, 2015). Sobre isto, é a jurisprudência do STF:  

Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de 

personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as 

relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e 

honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, 

no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de 

imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social 

sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual 

responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras.(...) 

Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de 

computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual 

livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que 

signifique plenitude de comunicação10 

É o que se observa também no Marco Civil da Internet, que garantiu a “liberdade de 

expressão, comunicação e manifestação do pensamento” no mundo virtual.  

Finalmente, o reconhecimento de um meio para obstar a rememoração de 

acontecimentos pretéritos, mesmo que desagradáveis, significa impedir debates que importam 

para toda uma sociedade. A veiculação de notícias não somente propicia informações para o 

público do programa, como provoca importantes discussões sobre segurança pública e o sistema 

judiciário e promove uma reflexão ao indivíduo sobre o seu papel frente à diversos problemas 

sociais.  

2.2 Posição pró-esquecimento 

Em defesa da corrente pró-esquecimento, os juristas favoráveis ao direito de olvidar o 

relacionam à expressão máxima dos direitos fundamentais da pessoa humana presentes no art. 

5º, X da CRFB/88, que classifica como invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. Em outras palavras, o direito à privacidade busca preservar o indivíduo contra o 

intrometimento indevido de terceiros em seus aspectos particulares, seja este outro indivíduo 

ou o próprio Estado. 

Além, o direito à privacidade é assegurado pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas de 1948, que em 

 
10 STF – ADPF: 130 DF, Relator: Min. Carlos Britto. Data de Julgamento: 30/04/2009, Tribunal Pleno, Data da 

Publicação: DJE-208, em 06/11/2009. 
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seu art. 12 dispõe que “ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, 

no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem 

direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques”. Do mesmo modo, o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos, promulgado em 06 de julho de 1992, condiciona, 

em seu art. 17, que “ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida 

privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais 

à sua honra e reputação.”  

A garantia constitucional de tais direitos da personalidade o reconhece como uma 

faculdade atribuída intrinsicamente ao ser humano, imbricadas na sua condição de indivíduo e 

pessoa. São absolutos, irrenunciáveis, intransmissíveis e imprescritíveis, não podendo o seu 

exercício sofrer limitação voluntária, nos termos do art. 11 do Código Civil (PEREIRA, 2017, 

p. 200-203). Sobre a matéria, continua Caio Mário da Silva Pereira (2017, p. 204):  

(...) absolutos, porque oponíveis erga omnes; irrenunciáveis, porque estão 

vinculados à pessoa de seu titular que deles não pode dispor; intimamente 

vinculados à pessoa, não pode esta, de regra, abdicar dele, ainda que para 

subsistir; intransmissíveis, porque o indivíduo goza de seus atributos, sendo 

inválida toda tentativa de sua cessão a outrem, por ato gratuito como oneroso; 

imprescritíveis, porque sempre poderá o titular invocá-los, mesmo que por 

largo tempo deixe de utilizá-los. Igualmente, não pode o indivíduo autolimitar 

os direitos inerentes à sua personalidade.  

 No rastro do amparo integral da dignidade da pessoa humana – fio condutor de toda a 

ramificação constitucional brasileira e “um espaço de integridade moral a ser assegurado a todas 

as pessoas por sua só existência no mundo” (BARROSO, 2003, p.37) –, entende-se que tais 

direitos devem imperar sobre a liberdade de imprensa e informação acerca de fatos passados e 

não-contemporâneos. 

 Ainda, há a compreensão de que, ao renunciar ao pleno direito ao esquecimento, punir-

se-ia o indivíduo a “penas perpétuas” através das novas mídias digitalizadas, o condenando a 

nunca alcançar o esquecimento que faz parte de sua natureza, necessário à vida e resultante do 

natural decurso do tempo (DANTAS, 2008, p. 179). O olvidamento é, em certa instância, uma 

possibilidade de recomeço e renovação para o sujeito regenerado. Esta é, inclusive, a posição 

defendida pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), participante da audiência 

pública no Supremo Tribunal Federal, em debate com Repercussão Geral do Recurso 

Extraordinário RE 1.010.606/RJ sobre a aplicabilidade do instituto:  
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O direito ao esquecimento vem como um alento àqueles que buscam um fim 

para uma história da qual se arrependem, por fazer parte, por estar pagando 

por isso, ou por já ter pago sua “dívida” perante a sociedade. Trata-se de uma 

nova chance de reintegração social que somente é possível com o natural 

decurso do tempo e o consequente esquecimento dos fatos.11 

 De forma divergente, os direitos à liberdade de expressão e de livre informação, direitos 

de liberdade – e não de personalidade –, devem ser preteridos em situações de conflitos com o 

direito à privacidade. A Constituição Federal expõe com clareza que a liberdade de expressão 

não foi concebida como direito absoluto, insuscetível de restrição, tanto pelo Legislativo, 

quanto pelo Judiciário (MENDES, 2019). Impõe-se a ideia de que o exercício de tais liberdades 

deve observar os demais direitos fundamentais da personalidade constantes na Carta Maior. A 

liberdade de expressão e, em especial, a de imprensa, não constituem um altar em que se pode 

se sacrificar a dignidade da pessoa humana (PIZARRO, 1991, p. 258).  

 Outrossim, a corrente defende que não se deve, em uma resolução de conflito entre as 

normas constitucionais, considerar a veracidade dos fatos relatados, mas sim a atitude 

transgressora de quem emitiu no seu direito de informar (SAMPAIO, 1998, p. 33-37). 

 Ainda, necessário apontar que na VI Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça 

Federal/Superior Tribunal de Justiça, realizada em 2013, aprovou-se o Enunciado 531, in 

verbis, que citou justamente o risco para os direitos da personalidade causado pelas novas 

tecnologias digitais e a finalidade dada à ampla divulgação de fatos pretéritos: 

Enunciado 531: A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da 

informação inclui o direito ao esquecimento. Justificativa: Os danos 

provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-se acumulando nos 

dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem histórica no campo das 

condenações criminais. Surge como parcela importante do direito do ex-

detento à ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou 

reescrever a própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir 

o uso que é dado aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a 

finalidade com que são lembrados.12 

Mesmo que este não possua poder de força coercitiva, a edição do enunciado já 

apresenta, de certa forma, um entendimento sobre a existência e constitucionalidade de um 

direito ao esquecimento. 

 
11 Disponível em https://www.ibccrim.org.br/noticias/exibir/6578/. Acesso em 10/10/2021.   
12 Disponível em: https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142 . Acesso em 03.11.2021 

https://www.ibccrim.org.br/noticias/exibir/6578/
https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142
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Por fim, na seara jurisprudencial do STJ, o primeiro julgado definidor sobre o tema 

(REsp 1.334.097) é datado de 2013 e obteve grande cobertura da mídia. A demanda discutia o 

caso de um dos outrora indiciados como partícipe da sequência de crimes conhecidos como 

“Chacina da Candelária”, que, ao final do devido processo legal, fora absolvido das acusações 

por unanimidade dos constituintes do Tribunal do Júri. Todavia, quase quinze anos depois, o 

programa “Linha Direta”, da Rede Globo, veiculou uma reportagem que citava o nome e a 

imagem do homem absolvido. A ausência de contemporaneidade da notícia de fatos passados 

reabriu antigas feridas já superadas pelo autor e reacendeu a desconfiança da sociedade quanto 

à sua índole. 

A Quarta Turma do STJ acabou por reconhecer a existência de um direito ao 

esquecimento decorrente da proteção legal e constitucional da dignidade da pessoa humana e 

das limitações positivadas à atividade informativa, mantendo a condenação de instâncias 

anteriores em danos morais. Ainda, o definiu como “um direito de não ser lembrado contra sua 

vontade, especificamente no tocante a fatos desabonadores, de natureza criminal, nos quais se 

envolveu, mas que, posteriormente, fora inocentado.”  

Relatado pelo Exmo. Min. Luís Felipe Salomão, foi ementado da seguinte forma, com 

grifos meus13:  

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVILCONSTITUCIONAL. 

LIBERDADE DE IMPRENSA VS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. 

LITÍGIO DE SOLUÇÃO TRANSVERSAL. COMPETÊNCIA DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOCUMENTÁRIO EXIBIDO EM 

REDE NACIONAL. LINHA DIRETA-JUSTIÇA. SEQUÊNCIA DE 

HOMICÍDIOS CONHECIDA COMO CHACINA DA CANDELÁRIA. 

REPORTAGEM QUE REACENDE O TEMA TREZE ANOS DEPOIS DO 

FATO. VEICULAÇÃO INCONSENTIDA DE NOME E IMAGEM DE 

INDICIADO NOS CRIMES. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR POR 

NEGATIVA DE AUTORIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO DOS 

CONDENADOS QUE CUMPRIRAM PENA E DOS ABSOLVIDOS. 

ACOLHIMENTO. DECORRÊNCIA DA PROTEÇÃO LEGAL E 

CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DAS 

LIMITAÇÕES POSITIVADAS À ATIVIDADE INFORMATIVA. 

PRESUNÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO 

DA PESSOA. PONDERAÇÃO DE VALORES. PRECEDENTES DE 

DIREITO COMPARADO.  

(...) 8. Nesse passo, a explícita contenção constitucional à liberdade de 

informação, fundada na inviolabilidade da vida privada, intimidade, honra, 

imagem e, de resto, nos valores da pessoa e da família, prevista no art. 220, § 

 
13 (REsp 1.334.097, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 10.9.2013) 
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1º, art. 221 e no § 3º do art. 222 da Carta de 1988, parece sinalizar que, no 

conflito aparente entre esses bens jurídicos de especialíssima grandeza, há, de 

regra, uma inclinação ou predileção constitucional para soluções protetivas da 

pessoa humana, embora o melhor equacionamento deva sempre observar as 

particularidades do caso concreto. Essa constatação se mostra consentânea 

com o fato de que, a despeito de a informação livre de censura ter sido inserida 

no seleto grupo dos direitos fundamentais (art. 5º, inciso IX), a Constituição 

Federal mostrou sua vocação antropocêntrica no momento em que gravou, já 

na porta de entrada (art. 1º, inciso III), a dignidade da pessoa humana como - 

mais que um direito – um fundamento da República, uma lente pela qual 

devem ser interpretados os demais direitos posteriormente reconhecidos. 

Exegese dos arts. 11, 20 e 21 do Código Civil de 2002. 

(...) 10. É que a historicidade de determinados crimes por vezes é edificada à 

custa de vários desvios de legalidade, por isso não deve constituir óbice em si 

intransponível ao reconhecimento de direitos como o vindicado nos presentes 

autos. Na verdade, a permissão ampla e irrestrita a que um crime e as pessoas 

nele envolvidas sejam retratados indefinidamente no tempo - a pretexto da 

historicidade do fato - pode significar permissão de um segundo abuso à 

dignidade humana, simplesmente porque o primeiro já fora cometido no 

passado. Por isso, nesses casos, o reconhecimento do ‘direito ao 

esquecimento’ pode significar um corretivo - tardio, mas possível - das 

vicissitudes do passado, seja de inquéritos policiais ou processos judiciais 

pirotécnicos e injustos, seja da exploração populista da mídia.  

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

resposta estatal ao fenômeno criminal. Não obstante, é imperioso também 

ressaltar que o interesse público - além de ser conceito de significação fluida 

- não coincide com o interesse do público, que é guiado, no mais das vezes, 

por sentimento de execração pública, praceamento da pessoa humana, 

condenação sumária e vingança continuada.  

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

do direito ao esquecimento no cenário interno, com base não só na 

principiologia decorrente dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa 

humana, mas também diretamente do direito positivo infraconstitucional. A 

assertiva de que uma notícia lícita não se transforma em ilícita com o simples 

passar do tempo não tem nenhuma base jurídica. O ordenamento é repleto de 

previsões em que a significação conferida pelo Direito à passagem do tempo 

é exatamente o esquecimento e a estabilização do passado, mostrando-se 

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

comparado.  

13. Nesse passo, o Direito estabiliza o passado e confere previsibilidade ao 

futuro por institutos bem conhecidos de todos: prescrição, decadência, perdão, 

anistia, irretroatividade da lei, respeito ao direito adquirido, ato jurídico 

perfeito, coisa julgada, prazo máximo para que o nome de inadimplentes 

figure em cadastros restritivos de crédito, reabilitação penal e o direito ao 

sigilo quanto à folha de antecedentes daqueles que já cumpriram pena (art. 93 

do Código Penal, art. 748 do Código de Processo Penal e art. 202 da Lei de 

Execuções Penais). Doutrina e precedentes.  

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

- com muita razão - um fato histórico, que expôs as chagas do País ao mundo, 

tornando-se símbolo da precária proteção estatal conferida aos direitos 

humanos da criança e do adolescente em situação de risco, o certo é que a 

fatídica história seria bem contada e de forma fidedigna sem que para isso a 
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imagem e o nome do autor precisassem ser expostos em rede nacional. Nem a 

liberdade de imprensa seria tolhida, nem a honra do autor seria maculada, caso 

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

no caso, seria a melhor solução ao conflito.  

19. Muito embora tenham as instâncias ordinárias reconhecido que a 

reportagem se mostrou fidedigna com a realidade, a receptividade do homem 

médio brasileiro a noticiários desse jaez é apta a reacender a desconfiança 

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

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

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

significaria a permissão de uma segunda ofensa à sua dignidade, só porque a 

primeira já ocorrera no passado, uma vez que, como bem reconheceu o 

acórdão recorrido, além do crime em si, o inquérito policial consubstanciou 

uma reconhecida ‘vergonha’ nacional à parte.  

20. Condenação mantida em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por não se 

mostrar exorbitante.  

21. Recurso especial não provido”.  

 Interessantíssima, aqui, a observância do direito estrangeiro na formulação do julgado 

no que tange à ideia de que a passagem do tempo para o Direito possui uma significação única 

de esquecimento e estabilização do passado, e que a inquietação constante de assuntos não-

contemporâneos pode ser ilícita, frente ao que a lei deseja tumular. Neste diapasão, institutos 

como a prescrição, decadência, perdão, anistia e reabilitação penal são alguns a serem citados. 

 Em suma, os defensores de uma posição pró-esquecimento sustentam a ideia de que, ao 

se ignorar a tutela do direito fundamental, pune-se duas vezes o indivíduo a ser lembrado.  

2.3. Posição Intermediária 

 Por último, podemos observar a existência de uma terceira doutrina. Nesse sentido, 

argumenta-se que a Constituição Federal não permite a obtenção de um nivelamento prévio 

entre os dois direitos discutidos, o da liberdade de informação e o do esquecimento/privacidade. 

Em um embate entre eles, não haveria solução viável divergente da aplicação do método de 

ponderação, seguindo os princípios de interpretação constitucional da proporcionalidade e 

razoabilidade. Tese defendida pelo Instituto Brasileiro de Direito Civil (IBDC), estipula que 

não valeria à pena tolher um interesse em detrimento de outro. 

 A compreensão de que todos os fatos que se relacionam ao indivíduo se subordinam à 

esfera de sua vontade de forma incondicional, suprimindo todo o resto da sociedade a participar 

dos fatos de alguma maneira, é por completo inconstitucional. Ao contrário, ao se negar 

qualquer valor ao direito de se pleitear o esquecimento de fatos, excluindo toda e qualquer 
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salvaguarda do indivíduo contra a circulação de informações a seu respeito, se incorreria em 

intolerável restrição à liberdade de expressão (SCHREIBER, 201714).  

 A conclusão obtida pelos defensores desta corrente é a de que ambas as abordagens 

estariam inadequadas, ressignificando o conceito do direito ao esquecimento em uma proteção 

ao direito à identidade pessoal. Nesse sentido, cita-se a jurisprudência da Corte Suprema de 

Cassação italiana, que atestou, em tradução livre:  

(...) o direito ao esquecimento salvaguarda, na realidade, a projeção de ser 

tutelado contra a divulgação de informações (potencialmente) lesivas em 

razão da perda (dado o lapso temporal decorrido desde a ocorrência do fato 

que constitui seu objeto) da sua própria atualidade, de modo que o seu 

tratamento resulte não mais justificado e, de fato, suscetível de obstaculizar o 

sujeito na explicação e na fruição da própria personalidade.15 

 O direito aqui discutido, portanto, não trata do desejo de suprimir dados pretéritos, mas 

do pleito do indivíduo de se defender contra uma memória opressiva que mina a ideação de 

identidade privada apresentada à coletividade de forma enganadora, uma projeção individual, 

de certa maneira, falsa e fraudulenta. Inexiste perigo algum de reescrever a história, ao passo 

que a comunicação permanece, sempre acessível e elucidado a pesquisadores. O que não vai 

ser possível é que qualquer pessoa encontre informações selecionadas, incompletas, um retrato 

distorcido das pessoas que nunca vão se livrar desse estigma (ALBERS, 2015, p. 31). 

 Nesta ótica, o enfrentamento entre a memória coletiva e o pleito do indivíduo ser 

esquecido se torna desacertado, visto que o direito ao esquecimento não pode ser observado 

como o direito individual de reescrever a História, como explicita o doutrinador Anderson 

Schreiber (2011, p. 165):  

Cumpre registrar que o direito ao esquecimento não atribui a ninguém o direito 

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

sua própria história). O que o direito ao esquecimento assegura é a 

possibilidade de se discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, mais 

especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados. 

 
14  Disponível em https://sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2021/03/Manifestacao-IBDCivil.pdf. Acesso em 

12/11/2021.  

 
15 Corte Suprema di Cassazione, julgado n. 5525/2012, j. 11.1.2012. Do original: “il dirirtto all’oblio salvaguarda 

in realtá la proiezione di essere tutelato dalla divulgazione di informazione (potenzialmente) lesive in ragione della 

perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall’accadimento del fatto che costituisce l’oggeto) di attualità delle 

stesse, sicché il relativo tratamento viene a resultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il 

soggetto nell’esplicazione e nel godimento della propria personalità.” 

https://sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2021/03/Manifestacao-IBDCivil.pdf
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 O direito, consequentemente, é exercido por uma pessoa física, em face de agentes de 

comunicação da esfera pública ou privada que possuam o poder de mobilizar a memória e 

opinião da sociedade prejudicialmente – por meio da imprensa tradicional, servidores de busca 

na internet, dentre outros –, em resistência a uma memoração deletéria dos acontecimentos, seja 

por ser obsoleta, seja por comprometer a realização plena de sua identidade pessoal.  

 Para elucidar a ideia por trás da corrente defendida, o IBDC apresenta em seu parecer o 

exemplo do indivíduo transexual que, efetivada sua redesignação de gênero, não deseja mais 

ser apresentado, seja pelo governo, em documentos e repartições públicas, seja pela imprensa 

privada, em entrevistas, editoriais ou notícias, como alguém alcunhado pelo gênero do qual não 

pertence. O fato passado, embora verdadeiro e público, sendo constantemente recordado, 

corromperá sua exposição frente ao corpo social, ofuscando sua identidade manifestada.  

 Portanto, a associação entre o esquecimento e a dignidade da pessoa humana se mostra 

visível. Contudo, isso não o torna um direito absoluto, exigindo uma análise no caso concreto 

do confronto estre os dois direitos fundamentais, utilizando como artifício o método da 

ponderação de solução de colisões constitucionais. Para tais colisões, o Direito não oferece uma 

solução determinada e absoluta, visto que ambos são protegidos com igual intensidade e no 

mesmo grau hierárquico (SCHREIBER, 2013, p. 15). 

 Inicialmente, deve-se efetuar um juízo de adequação, que avalia a proporcionalidade 

entre o meio e o fim. O método, inclusive, é utilizado largamente pelo STF quando pondera 

princípios e normas fundamentais, inclusive os direitos aqui discutidos, como pode ser 

observado no HC 82.424/RS, o célebre caso Ellwanger, com a ementa relatada pelo falecido 

Ministro Maurício Corrêa, in verbis: 

E nesses casos há necessidade de proceder-se a uma ponderação jurídico-

constitucional, a fim de que se tutele o direito prevalente. Cabe ao intérprete 

harmonizar os bens jurídicos em oposição, como forma de garantir o 

verdadeiro significado da norma e a conformação simétrica da Constituição, 

para que se possa operar a chamada ‘concordância prática’, a que se refere a 

doutrina. 16 

 
16  STF – Habeas Corpus 82.424, Relator: Min. Moreira Alves. Data do Julgamento: 17/09/2003, Data de 

Publicação 19/03/2004. No mesmo julgado, profere ainda o Min. Celso de Mello: “Isso significa, em um contexto 

de liberdades aparentemente em conflito, que a colisão dele resultante há de ser equacionada, utilizando-se, esta 

Corte, do método – que é apropriado e racional – da ponderação de bens e valores...” 
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A situação se assemelha de tamanha forma que, no caso julgado à época – que discutia 

a legalidade de publicação de livros com apologia antissemita –, a maior instância do Poder 

Judiciário sopesou os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e a liberdade de 

expressão. Todavia, caso ambas as respostas se afiguram essenciais, como no caso de 

Repercussão Geral, passa-se ao juízo de necessidade, que analisa se não há outro meio mais 

suave ou menos restritivo (ZÁRATE, A. ALEXY, 2007, p.115), se resolvendo o conflito em 

favor do princípio menos impactante negativamente.  

 Em caso de novo iguale, pode-se utilizar diversos outros critérios, como o da fama 

prévia – em que se analisa se a vítima possui alguma projeção na mass media por já ser popular 

previamente ou se somente adquiriu esta proeminência pelo envolvimento no crime –, o da 

impunidade do crime – em que se valora se ao indivíduo retratado é associada uma conjuntura 

de humilhação pela ausência de justiça, além da verificação da repercussão histórica do fato, o 

detalhamento da identidade da vítima e a sensibilidade dos dados tratados (cenas funestas, 

violência). 

 O caminho de uma hierarquização prévia e pré-determinada não seria o correto. Os 

defensores desta corrente arguiam, antes do julgamento do Recurso Extraordinário, que o STF 

poderia fixar critérios e parâmetros para a solução do caso concreto, a serem analisados pelos 

juízes de acordo com princípios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando assim uma 

insegurança jurídica e assegurando os dois direitos, consoante as minúcias discutidas em cada 

caso. 

 O conceito do direito ao esquecimento é, em sua essência, polissêmico e se apresenta 

de formas variadas de acordo com o contexto do interlocutor que o defende. Neste diapasão, 

exige-se um posicionamento claro do Estado sobre seus pressupostos e aplicabilidade, da forma 

que será observada no próximo capítulo.  

 

3. O CASO AÍDA CURY  

  Visando sanar as inúmeras divergências de acepção do contexto de um eventual direito 

ao esquecimento e se aproveitando da multiplicidade de causas que tangenciavam a temática 

chegando ao juízo, a questão se tornou alvo de discussão em tese de Repercussão Geral no STF. 
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Neste sentido, o Plenário reconheceu a influência econômica, social e política do Recurso 

Extraordinário 1.010.606 como transcendentes aos limites subjetivos da causa, tornando-se 

representativa de uma gama de outras ações e a ementa foi redigida nos seguintes termos: 

DIREITO CONSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO DE PROGRAMA 

TELEVISIVO QUE ABORDA CRIME OCORRIDO HÁ VÁRIAS 

DÉCADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR FAMILIARES 

DA VÍTIMA. ALEGADOS DANOS MORAIS. DIREITO AO 

ESQUECIMENTO. DEBATE ACERCA DA HARMONIZAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E 

DO DIREITO À INFORMAÇÃO COM AQUELES QUE PROTEGEM A 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A INVIOLABILIDADE DA 

HONRA E DA INTIMIDADE. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

A demanda, em apertada síntese, assim como no julgado do Recurso Especial nº 

1.334.097, já apresentado anteriormente, também envolveu a exibição de uma reportagem 

jornalística no extinto programa “Linha Direta”, da Rede Globo de Televisão. A ação que 

ensejou a discussão do importante precedente foi ajuizada pelos irmãos de Aída Curi, em que 

reivindicaram reparação contra a emissora em função da veiculação, em 2004, da história do 

feminicídio ocorrido em Copacabana na década de 50. Neste, foram divulgadas informações 

sobre a vítima, como idade, nome e endereço, além da apresentação de fotos reais não 

autorizadas, além de gravações de ligações dos familiares da mulher violentada e depoimentos 

de seus agressores, o que retornou aos holofotes uma exposição há muito encerrada.  

 Em julgamento prévio proferido no STJ, reconheceu-se que o tempo passado foi 

suficiente para abrandar os efeitos de angústia e dor sobre a dignidade de seus descendentes, 

além de ser impossível tratar do acontecimento na reportagem sem citar a vítima. A sentença 

foi recorrida pelos familiares de Aída, que dizem lutar “pelo reconhecimento de seu direito de 

esquecer esta tragédia” e que a notoriedade atribuída ao assassinato tornou o sobrenome da 

família um sinônimo de desfortúnio para a sociedade como um todo. Com o passar do tempo, 

o episódio foi esquecido pela memória coletiva, permitindo que seus familiares pudessem se 

soltar das amarras sociais que os seguraram por décadas. 

O STF, então, identificou no caso a conveniência de se debater um tema de Repercussão 

Geral – sobre a existência de um direito constitucional ao esquecimento no Brasil e sua 

aplicabilidade na esfera civil. Para tal, o Ministro Relator Dias Toffoli convocou audiência 

pública, que se tornou um verdadeiro evento, com o extenso levantamento de diversos tópicos 
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jurídicos concernentes ao tema em contribuições de diversos juristas, entes estatais, provedoras 

de internet, associações de comunicação e entidades da sociedade civil, que apresentaram suas 

teses em sessões de palestras que duraram quase seis horas. 

A audiência pública buscou responder duas questões principais: i) se seria possível a 

vítima ou seus familiares invocarem a aplicação do direito ao esquecimento na esfera civil e ii) 

a definição do conteúdo jurídico desse direito, considerando-se a harmonização dos princípios 

constitucionais da liberdade de expressão e do direito à informação com aqueles que protegem 

a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade da honra e da intimidade. 

Ao ser levado ao Plenário, prevaleceu, por maioria, o voto do Relator, ementado da 

seguinte forma:  

Recurso extraordinário com repercussão geral. Caso Aída Curi. Direito ao 

esquecimento. Incompatibilidade com a ordem constitucional. Recurso 

extraordinário não provido.  

1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão por meio do qual a 

Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro negou provimento a apelação em ação indenizatória que objetivava a 

compensação pecuniária e a reparação material em razão do uso não 

autorizado da imagem da falecida irmã dos autores, Aída Curi, no programa 

Linha Direta: Justiça. 

2. Os precedentes mais longínquos apontados no debate sobre o chamado 

direito ao esquecimento passaram ao largo do direito autônomo ao 

esmaecimento de fatos, dados ou notícias pela passagem do tempo, tendo os 

julgadores se valido essencialmente de institutos jurídicos hoje bastante 

consolidados. A utilização de expressões que remetem a alguma modalidade 

de direito a reclusão ou recolhimento, como droit a l’oubli ou right to be let 

alone, foi aplicada de forma discreta e muito pontual, com significativa 

menção, ademais, nas razões de decidir, a direitos da 

personalidade/privacidade. Já na contemporaneidade, campo mais fértil ao 

trato do tema pelo advento da sociedade digital, o nominado direito ao 

esquecimento adquiriu roupagem diversa, sobretudo após o julgamento do 

chamado Caso González pelo Tribunal de Justiça Europeia, associando-se o 

problema do esquecimento ao tratamento e à conservação de informações 

pessoais na internet. 

3. Em que pese a existência de vertentes diversas que atribuem significados 

distintos à expressão direito ao esquecimento, é possível identificar elementos 

essenciais nas diversas invocações, a partir dos quais se torna possível 

nominar o direito ao esquecimento como a pretensão apta a impedir a 

divulgação, seja em plataformas tradicionais ou virtuais, de fatos ou dados 

verídicos e licitamente obtidos, mas que, em razão da passagem do tempo, 

teriam se tornado descontextualizados ou destituídos de interesse público 

relevante. 

4. O ordenamento jurídico brasileiro possui expressas e pontuais previsões em 

que se admite, sob condições específicas, o decurso do tempo como razão para 
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supressão de dados ou informações, em circunstâncias que não configuram, 

todavia, a pretensão ao direito ao esquecimento. Elas se relacionam com o 

efeito temporal, mas não consagram um direito a que os sujeitos não sejam 

confrontados quanto às informações do passado, de modo que eventuais 

notícias sobre esses sujeitos – publicadas ao tempo em que os dados e as 

informações estiveram acessíveis – não são alcançadas pelo efeito de 

ocultamento. Elas permanecem passíveis de circulação se os dados nelas 

contidos tiverem sido, a seu tempo, licitamente obtidos e tratados. Isso porque 

a passagem do tempo, por si só, não tem o condão de transmutar uma 

publicação ou um dado nela contido de lícito para ilícito. 

5. A previsão ou aplicação do direito ao esquecimento afronta a liberdade de 

expressão. Um comando jurídico que eleja a passagem do tempo como 

restrição à divulgação de informação verdadeira, licitamente obtida e com 

adequado tratamento dos dados nela inseridos, precisa estar previsto em lei, 

de modo pontual, clarividente e sem anulação da liberdade de expressão. Ele 

não pode, ademais, ser fruto apenas de ponderação judicial. 

6. O caso concreto se refere ao programa televisivo Linha Direta:  Justiça, que, 

revisitando alguns crimes que abalaram o Brasil, apresentou, dentre alguns 

casos verídicos que envolviam vítimas de violência contra a mulher , objetos 

de farta documentação social e jornalística, o caso de Aida Curi, cujos irmãos 

são autores da ação que deu origem ao presente recurso. Não cabe a aplicação 

do direito ao esquecimento a esse caso, tendo em vista que a exibição do 

referido programa não incorreu em afronta ao nome, à imagem, à vida privada 

da vítima ou de seus familiares. Recurso extraordinário não provido. 

  Em seu voto, o Ministro Relator destrinchou de forma pormenorizada as nuances 

técnicas da temática, colocando frente a frente os argumentos conflitantes que o cercam, já 

tratados anteriormente no presente trabalho. Ainda, fundamentou sua análise com elementos 

provocadores de modificação de seu conceito, como liceidade, fidedignidade da comunicação 

veiculada, além dos efeitos do decurso do tempo. Ao final, propôs a tese de Repercussão Geral 

que será apresentada no tópico seguinte. 

  Prevaleceu, portanto, na decisão colegiada, entendimento análogo ao da Primeira 

Corrente na discussão proposta, favorável aos direitos à liberdade de informação e expressão e 

contra a manipulação da memória coletiva. A liberdade é regra, devendo as exceções serem 

expressas. 

3.1. A tese de Repercussão Geral 786 

  Ao final da audiência, fora proposta a seguinte tese de Repercussão Geral pelo Ministro 

Relator: 

É incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao 

esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem 

do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e 
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publicados em meios de comunicação social – analógicos ou digitais. 

Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de 

informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros 

constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, 

da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas 

previsões legais nos âmbitos penal e cível. 

  Vistos e discutidos em sessão realizada por videoconferência em 11 de fevereiro de 

2021, acordaram os Ministros do STF, por maioria de votos, apreciar o tema 786 da 

Repercussão Geral. Foram vencidos, parcialmente, os Ministros Nunes Marques, Edson Fachin 

e Gilmar Mendes. 

  A temática vincula todas as instâncias do Poder Judiciário brasileiro, embora possa se 

adequar às diferenças dos casos, modelando sua exequibilidade, de forma que a referência 

jurisprudencial se tornará constante através dos anos, se incorporando pela ratio decidendi 

(CUNHA FROTA, 2021)17. 

  Verificando a segunda parte da tese firmada, observa-se que a exposição humilhante ou 

vexatória de dados, da imagem e do nome de pessoas (autor e vítima) é indenizável, ainda que 

haja interesse público, histórico e social, devendo o tribunal de origem apreciar o pedido de 

indenização. Na hipótese de conflito entre normas constitucionais de igual hierarquia, é 

necessário examinar de forma pontual qual delas prevalece para fins de direito de resposta e 

indenização, sem prejuízo de outros instrumentos a serem aprovados pelo Legislativo. 

(MENDES, 2021)18. 

  Tanto é que o Ministro da Quarta Turma do STJ, Luis Felipe Salomão, ao retomar a 

discussão sobre a violação à honra no programa “Linha Direta” contra militar indiciado e 

absolvido na Chacina da Candelária, afirmou que inexiste choque entre os direitos de 

informação e intimidade, transcorrendo-se duas situações distintas. No caso de Repercussão 

Geral, há apenas o descontentamento do sujeito com a informação que não lhe convém, sendo 

o direito à informação e a liberdade de imprensa preponderante em relação à intimidade, à 

imagem e à vida privada. Isso não anula a possibilidade do exercício irresponsável e abusivo 

 
17 Neste mesmo sentido, FERNANDES, Eric Baracho Dore; FERREIRA, Siddharta Legale. IRRECORRÍVEL, 

MAS NEM TANTO: A REVISÃO DE TESE NA REPERCUSSÃO GERAL DO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. Revista da SJRJ, 2014, p. 193-209.  
18 Disponível em http://portal.stf.jus.br/noticias/vernoticiadetalhe.asp?idconteudo=460414&ori=1. Acesso em 

13/11/2021.  

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/vernoticiadetalhe.asp?idconteudo=460414&ori=1
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de tais prerrogativas, diante do qual o controle judicial deverá ser imperativo, sempre 

considerando as peculiaridades de cada caso. 

  Sobre a possibilidade de retratação no julgamento de 2013, afirmou que o caso 

supracitado representava "situação para a qual aquele tribunal determinou: em sendo constatado 

o excesso na divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em 

meios de comunicação social analógicos ou digitais, proceda o julgador competente ao 

estancamento da violação, a partir das legítimas formas previstas pelo ordenamento19”. 

 

4. O DIREITO AO ESQUECIMENTO NA INTERNET 

  Com a tese de Repercussão Geral 786 firmada no STF, estabelecendo a 

incompatibilidade de um direito ao esquecimento com os preceitos constitucionais, a 

divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos, a máxima de que “a internet não 

esquece” se torna uma realidade cada vez mais palpável. Se pleitear este direito já parecia difícil 

em circunstâncias e mídias tradicionais, o que será necessário para não ser lembrado na 

internet? 

  Em um contexto analógico, tal hesitação não pareceria ser um problema. Todavia, com 

o advento dos suportes digitais, a dinâmica se altera consideravelmente. Em um mundo com a 

publicização da vida privada cada vez mais constante, o interesse público pela vida alheia se 

torna algo corriqueiro e de fácil acessibilidade. Sobre isso, versa Mayer-Schönberger (2011, 

p.11, em tradução livre20): 

Desde o início da história, para nós, humanos, o esquecimento tem sido a 

norma e o lembrar a exceção. Por causa da tecnologia digital e das redes 

globais, no entanto, esse equilíbrio mudou. Hoje, com a ajuda da tecnologia 

difundida, o esquecimento se tornou a exceção e o lembrar o padrão. (...) 

  O Autor, ao exemplificar seu ensinamento, continua: 

 
19 Disponível em https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/05082021-Quarta-Turma-

volta-a-discutir-violacao-a-honra-em-programa-sobre-Chacina-da-Candelaria-apos-decisao-do-STF-sobre.aspx 

Acesso em 13/11/2021. 
20 Do original: “Since the beginning of time, for us humans, forgetting has been the norm and remembering the 

exception. Because of digital technology and global networks, however, this balance has shifted. Today, with the 

help of widespread technology, forgetting has become the exception, and remembering the default.” 

 

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/05082021-Quarta-Turma-volta-a-discutir-violacao-a-honra-em-programa-sobre-Chacina-da-Candelaria-apos-decisao-do-STF-sobre.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/05082021-Quarta-Turma-volta-a-discutir-violacao-a-honra-em-programa-sobre-Chacina-da-Candelaria-apos-decisao-do-STF-sobre.aspx
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O Google sabe sobre as grandes mudanças em nossas vidas - que você 

comprou uma casa em 2000 após seu casamento, teve um susto de saúde em 

2003 e um novo bebê no ano seguinte. Mas o Google também conhece 

detalhes minuciosos sobre nós. Detalhes que esquecemos há muito tempo, 

descartados de nossa mente como irrelevantes, mas que, no entanto, lançam 

luz sobre nosso passado (...) Cada um desses bits de informação nós 

eliminamos de nossa mente, mas é provável que o Google não o tenha. 

Literalmente, o Google sabe mais sobre nós do que podemos nos lembrar.21  

  O desejo de que a informação deixe de ser acessível para o público em geral, com a 

retirada do conteúdo de determinada plataforma, naturalmente não pode ser alcançada por 

completo. A título de exemplo, necessário citar a impossibilidade de retirada de referências 

vindas de outros usuários, dados comportamentais, demográficos e outros que não pertencem 

somente ao utilizador que porventura pleiteia ser omitido (SANTANA JR., LIMA e NUNES, 

2015). Com efeito, grande parte do conteúdo pessoal gerado na internet é compartilhado pelo 

próprio usuário, e esse material pode ser disseminado, com ou sem sua permissão, o que torna 

uma tarefa de remoção verdadeiramente difícil.  

  À vista disso, como pleitear sua desassociação de endereços da web, desvinculando seu 

nome e sua imagem de conteúdos publicados na rede? Acerca do direito ao esquecimento em 

um contexto virtual, ao contemplar a Lei 12.965/14, o Marco Civil da Internet, podemos 

encontrar certos dispositivos que, ao passo não tratam de forma clara e direta, tangenciam o 

tema da mesma forma discutida na tese de Repercussão Geral previamente relatada. 

  Há de se destacar, primordialmente, os arts. 2º, II, 3º, I e II, 7º, I e 10 e 1922, nos quais 

se constatam sempre, por um lado, referência ao respeito a liberdade de expressão e, de outro, 

a proteção à privacidade e inviolabilidade da intimidade da vida privada.  

 
21 Do original: “Google knows about the big changes in our lives—that you shopped for a house in 2000 after your 

wedding, had a health scare in 2003, and a new baby the year later. But Google also knows minute details about 

us. Details we have long forgotten, discarded from our mind as irrelevant, but which nevertheless shed light on 

our past (...). Each of these information bits we have put out of our mind, but chances are Google hasn’t. Quite 

literally, Google knows more about us than we can remember ourselves. 
22 Art. 2º A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem 

como: II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; 

 Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, 

comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II - proteção da privacidade; 

 Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: 

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação; 

 Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata 

esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. 
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4.1 A regulação da Internet em âmbito internacional 

  Muito antes de se esboçar uma discussão sobre o direito ao esquecimento no 

ordenamento jurídico brasileiro, a União Europeia já discorria sobre a implicação do 

compartilhamento e coparticipação de informações no mundo virtual. Não é sem motivo que 

um dos julgados mais famosos sobre o tema, que envolve uma especificidade do direito ao 

esquecimento, o direito à desindexação, é oriundo deste continente.  

  O processo evidencia o litígio do espanhol Mario Costeja González, que expôs 

reclamação judicial contra o jornal diário impresso e digital La Vanguardia Ediciones SL, além 

da Google Spain e a Google Inc. A demanda surgiu devido ao fato de que Mario, ao procurar 

seu nome no sistema de buscas da Ré, alcançava links de destinação a dois sites do periódico 

de 1998, nas quais demonstrava um anúncio de venda de seu imóvel em hasta pública – ato 

processual inexistente no Brasil desde o Novo Código de Processo Civil, que consistia na 

alienação de bens penhorados. A alienação forçada se deu por conta de um arresto com vista à 

recuperação de dívidas ao órgão nacional do Seguro Social.  

  Por um lado, Mario pleiteava que o jornal suprimisse ou alterasse as referidas páginas, 

para que os seus dados pessoais deixassem de aparecer ou que utilizasse determinadas 

ferramentas disponibilizadas pelos motores de busca para proteger esses dados. Por outro lado, 

pedia que se ordenasse à Google Spain ou à Google Inc. que suprimissem ou ocultassem os 

seus dados pessoais, para que deixassem de aparecer nos resultados de pesquisa e de figurar nas 

ligações da La Vanguardia. Neste contexto, M. Costeja González alegava que o processo de 

arresto, de que fora objeto, tinha sido completamente resolvido há vários anos e que a referência 

ao mesmo carecia atualmente de pertinência.23 

  Ao levar em consideração os dispositivos consonantes na Diretiva 95/46/CE, que 

dispõe, a nível europeu, a matéria de proteção dos dados pessoais, estabelecendo um equilíbrio 

 
 Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de 

internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros 

se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço 

e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições 

legais em contrário. 
23 Disponível em 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E6CADBDDC9DA025A29F30D14A64DFEEE?

text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6809343. Acesso 

em 25/11/2021.  

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E6CADBDDC9DA025A29F30D14A64DFEEE?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6809343
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E6CADBDDC9DA025A29F30D14A64DFEEE?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6809343
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entre um nível elevado de proteção da vida privada das pessoas e a livre circulação de dados 

pessoais no interior da União Europeia24, o Tribunal de Justiça afirmou, in verbis:  

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Grande Secção) declara: 

(...) 3) Os artigos 12.°, alínea b), e 14.°, primeiro parágrafo, alínea a), da 

Diretiva 95/46 devem ser interpretados no sentido de que, para respeitar os 

direitos previstos nestas disposições e desde que as condições por elas 

previstas estejam efetivamente satisfeitas, o operador de um motor de busca é 

obrigado a suprimir da lista de resultados, exibida na sequência de uma 

pesquisa efetuada a partir do nome de uma pessoa, as ligações a outras páginas 

web publicadas por terceiros e que contenham informações sobre essa pessoa, 

também na hipótese de esse nome ou de essas informações não serem prévia 

ou simultaneamente apagadas dessas páginas web, isto, se for caso disso, 

mesmo quando a sua publicação nas referidas páginas seja, em si mesma, 

lícita. 

4)      Os artigos 12.°, alínea b), e 14.°, primeiro parágrafo, alínea a), da Diretiva 

95/46 devem ser interpretados no sentido de que, no âmbito da apreciação das 

condições de aplicação destas disposições, importa designadamente examinar 

se a pessoa em causa tem o direito de que a informação em questão sobre a 

sua pessoa deixe de ser associada ao seu nome através de uma lista de 

resultados exibida na sequência de uma pesquisa efetuada a partir do seu 

nome, sem que, todavia, a constatação desse direito pressuponha que a 

inclusão dessa informação nessa lista causa prejuízo a essa pessoa. Na medida 

em que esta pode, tendo em conta os seus direitos fundamentais nos termos 

dos artigos 7.° e 8.° da Carta, requerer que a informação em questão deixe de 

estar à disposição do grande público devido à sua inclusão nessa lista de 

resultados, esses direitos prevalecem, em princípio, não só sobre o interesse 

económico do operador do motor de busca mas também sobre o interesse 

desse público em aceder à informação numa pesquisa sobre o nome dessa 

pessoa. No entanto, não será esse o caso se se afigurar que, por razões 

especiais como, por exemplo, o papel desempenhado por essa pessoa na vida 

pública, a ingerência nos seus direitos fundamentais é justificada pelo 

interesse preponderante do referido público em ter acesso à informação em 

questão, em virtude dessa inclusão. 

  Em suma, o julgado reconhece o direito dos cidadãos europeus de serem olvidados na 

internet, devendo pedir ao provedor de buscas que os links prejudiciais ou não pertinentes sejam 

removidos da plataforma. A ação teve como principal consequência prática a concessão de 

responsabilidade dos mecanismos de busca a decisão de retirar, ou não, o conteúdo que se 

pretende ser destituído. O papel de análise de retirada dos dados é conferido ao provedor, não 

o Estado, na figura do Judiciário.  

 
24 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14012. Acesso em 

25/11/2021.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14012
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  Este trabalho não é corriqueiro. De acordo com informações divulgadas na imprensa25, 

o site da empresa Google recebeu quase 100 mil pedidos de remoção de links dos seus 

resultados de busca no velho continente. Em 15% dos casos foram solicitadas mais 

informações, enquanto 35% do total foi rejeitado. 

  Reitera-se aqui que o direito concedido não se assemelha por completo ao direito ao 

esquecimento, visto que o conteúdo não é retirado da rede, mas somente a possibilidade de sua 

busca, soando mais como um “direito à desindexação”. O fluxo de atores e o direcionamento 

da informação são mais atingidos pelo modus operandis europeu, como afirmam Célio Andrade 

Santana Jr., Camila Oliveira de Almeida Lima e Amanda Maria de Almeida Nunes (2015):  

(...) Por fim, entendemos que o direito ao esquecimento, da forma como ele 

vem sendo promovido hoje em dia, apenas transforma, de maneira bastante 

sutil, a maneira como a informação é utilizada pelos serviços de internet. Os 

dados não estarão mais visíveis a usuários comuns dos motores de busca, mas 

podem continuar a ser coletados e interpretados livremente para outros tipos 

de transações comerciais. Mudam-se os atores, mas não se mudam os fluxos 

de informação e a memória construída sobre um determinado indivíduo, que 

continua a existir incólume, inteira e principalmente conectada, só que 

invisível  

Importa ressaltar que, em seu voto no RE 1.010.606, o Ministro Relator aponta para esta 

diferenciação, observando que: 

(...) o TJEU partiu de premissas semelhantes às contidas nas 

tradicionais invocações do direito ao esquecimento, distinguindo-se sua 

conclusão pela peculiaridade de que o caso respeitava ao âmbito digital, 

razão pela qual a ordem de contenção à alegada violação de privacidade 

do indivíduo se direcionava a sujeitos da sociedade da informação, 

concretizando-se, no caso pela determinação aos provedores de busca 

de desindexação dos links da web que referenciavam dados pessoais do 

pleiteante. 

Destacou, então, que a decisão do Recurso Extraordinário e, por consequência, a tese 

de Repercussão Geral 786, não aprecia a definição de alcance da responsabilidade dos 

provedores de internet em matéria de indexação/desindexação de conteúdos obtidos por 

mecanismos de busca. O que se extrai da experiência europeia é a ideia de que o direito ao 

 
25 Disponível em https://oglobo.globo.com/economia/cerca-de-100-mil-pedidos-de-esquecimento-foram-

enviados-google-13394843. Acesso em 25/11/2021. 

https://oglobo.globo.com/economia/cerca-de-100-mil-pedidos-de-esquecimento-foram-enviados-google-13394843
https://oglobo.globo.com/economia/cerca-de-100-mil-pedidos-de-esquecimento-foram-enviados-google-13394843
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esquecimento passa também a ser invocado no mundo da internet, com soluções 

especificamente dirigidas a estes sujeitos. 

  4.2 As funções regulatórias das plataformas digitais 

  Em um mundo moderno, as ferramentas virtuais passam a ter relevância em todos os 

setores de nossa comunidade. Portanto, as plataformas digitais passam a exercer novas 

dinâmicas e ditar hábitos de toda uma geração. No Brasil de 2017, por exemplo, para uma 

população de praticamente 207 milhões de pessoas, existiam uma média de 1,5 aparelhos 

celulares por habitante (LOPES, 2018, p. 385), em sua maioria com acesso à internet. 

  Por conta disso, tais personagens assumem cada vez mais funções típicas de direito 

público, como de regulação e polícia, delegadas em particular por instrumentos públicos de 

regulação que corroboraram em uma espécie de “autojurisdição” para evitar a 

responsabilização, tornando-se, em verdade, reguladores cibernéticos privados. A liderança em 

espaços outrora monopolizados pelo poder público se vira para atores particulares, por meio da 

instituição de sistemas de regulação privada (ou private ordering). Nesta dinâmica emergente, 

organiza-se, de forma muito eficaz, uma ampla gama de setores variados, abrangendo desde o 

sistema financeiro global até o ambiente online (BELLI, FRANCISCO E ZINGALES, 2018, 

p. 447-449). 

Essencialmente, a atmosfera de multiplataformas concebidas por diversos personagens 

particulares vista na internet favorece a gradação de autoridades privadas em vácuos de poder 

deixados pelo setor público. Com isso, natural que tenham se estabelecido procedimentos – 

representados por termos contratuais de uso e uma arquitetura altamente técnica – que geram 

uma optação mais eficiente e confiável às conflitantes e ineficazes instituições públicas no 

mundo online (BELLI, 2016, p. 202-219). Por isso, de forma habitual, observa-se os provedores 

virtuais exercendo verdadeiros papéis de juízes, legisladores e reguladores, concebendo suas 

próprias leis, para depois julgar conflitos de seus usuários segundo suas próprias normas 

promulgadas. 

Segundo Luca Belli, Pedro Augusto Francisco e Nicolo Zingales (2018, p. 450), os 

atores privados da internet já regulam o comportamento de seus usuários por meio de seus 

Termos de Serviço, determinando de forma unilateral o objeto a ser acessado pelo usuário, bem 

como a forma que os dados serão processados (BELLI e VENTURINI, 2016). Por conta disso, 
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o utilizador do serviço virtual, sem seu poder de barganha, se subscreve a uma “lei da 

plataforma”, própria e modificável pelo provedor.  

Além, a ordenação privada das plataformas não precisa ser concretizada por órgãos 

públicos executivos, ao passo que, projetando sua estrutura técnica de acordo com seus Termos 

de Serviço, os provedores apenas autorizam os usuários a realizar as ações que são permitidas 

pelas regras de engajamento da plataforma. Essa é a chamada “regulação por arquitetura”, 

definida pelos algoritmos cibernéticos nos mesmos moldes vistos no filme “O Dilema das 

Redes Sociais”, que revela como os provedores de internet estão reprogramando a civilização 

com experts da tecnologia com a reorganização dos espaços virtuais.  

Em terceiro lugar, continuam Belli, Francisco e Zingales (2018, p. 450), as plataformas 

instituem meios alternativos de resolução de conflitos entre usuários, baseados em suas leis 

autodeterminadas. Observa-se, portanto, que tais atores privados acabam por exercer um 

trabalho tríplice de Legislativo, Executivo e Judiciário, visto que usufruem de poder para criar 

suas próprias leis da plataforma, a maneira de executá-las, além do poder forense para decidir 

com base em seus Termos de Serviço, sentenciando, por exemplo, o que seria um conteúdo 

condenável no feed de sua plataforma. 

Contudo, a constância desta alocação de poderes públicos de regulação e polícia não 

necessariamente deve ser enxergada com maus olhos. Em verdade, é uma oportunidade de 

implementação de um modelo de governança híbrida.  

 

 5. A EMERGÊNCIA DA GOVERNANÇA HÍBRIDA 

A elevação de autoridades privadas a um patamar de governança na internet não se 

manifesta em uma perda de soberania e poder de tomada de decisão para o Estado. Em verdade, 

como já observado em panoramas envolvendo a transformação de mercados com atores estatais 

e privados, despontam-se novas formas de governança baseadas no amálgama desses dois 

personagens (Chenou e Radu, 2017, p. 76). Esta condição é confirmada por Christou e Simpson 

(2007), que analisam as características regulatórias dos mercados de eletrônicos na União 

Europeia, conhecido por outrora possuir um mercado altamente regulado. Atualmente, o 



 

32 

 

 

cenário se alterou consideravelmente com a prevalência de ferramentas não-legais e atores não-

estatais. 

Além, opinam Chenou e Radu, (2017, p. 18, em tradução livre26):  

Contudo, a ascensão da autoridade privada não resulta necessariamente em 

uma perda de soberania e poder de tomada de decisão para o Estado. Mais do 

que atores privados substituindo atores públicos, o que testemunhamos é uma 

hibridização de governança. Graz (2006, 2008) identifica três elementos que 

podem ser analisados em conjunto no estudo da governança híbrida: os 

sujeitos que definem autoridade, os objetos afetados e os espaços onde ocorre 

a regulamentação (Graz, 2006, p. 236). Em primeiro lugar, uma das principais 

características da regulação híbrida global é o surgimento de novos sujeitos 

políticos, investidos de novas formas de autoridade e reconhecidos como tal 

pelos Estados. Em segundo lugar, os objetos de governança também mudam 

no processo: novos campos de regulamentação aparecem e os existentes 

evoluem para acomodar novos recursos. A mudança tecnológica é o principal 

motor de tais adaptações, ilustrando - e, em certa medida, reproduzindo - a 

complexa dinâmica de poder que existe na sociedade. A ascensão da 

autoridade privada e sua relação com os desenvolvimentos técnicos são o foco 

deste artigo, delineando o contexto e os desafios das necessidades de políticas 

em rápida mudança. Finalmente, os espaços híbridos não são definidos pelos 

níveis tradicionais de Relações Internacionais como nacionais, transnacionais 

ou internacionais. Eles são constituídos pelas interações entre os atores. No 

caso do “direito de ser esquecido”, as apostas são altas: o debate é tanto sobre 

contornar as fronteiras entre o ordenamento público e privado quanto sobre a 

definição de um espaço europeu de regulação da Internet dentro da rede global 

Portanto, a eficiência do modelo observado em diversos mercados de plataformas 

digitais tem levado os atores do setor público a delegar cada vez mais as funções de regulação 

aos indivíduos particulares digitais. Nesta linha de ideias, a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OECD) identificou, em publicação desenvolvida por Karine 

Perset (OECD, 2011), Diretora da Divisão de Inteligência Artificial da Organização, que os 

 
26 Do original: Yet, the rise of private authority does not necessarily result in a loss of sovereignty and decision-

making power for the state. More than private actors replacing public actors, what we witness is a hybridization 

of governance. Graz (2006, 2008) identifies three elements that can be jointly analyzed in the study of hybrid 

governance: the subjects defining authority, the objects affected, and the spaces where regulation takes place (Graz, 

2006, p. 236). First, one of the main features of global hybrid regulation is the emergence of new political subjects, 

vested with new forms of authority and recognized as such by states. Second, objects of governance also change 

in the process: Novel fields for regulation appear, and existing ones evolve to accommodate new features. 

Technological change is a key driver of such adaptations, illustrating—and to a certain extent reproducing—the 

complex power dynamics that exist within society. The rise of private authority and its relationship to technical 

developments are the focus of this article, outlining the context and challenges of fast-changing policy needs. 

Finally, hybrid spaces are not defined by traditional levels of International Relations as either national, 

transnational, or international. They are constituted by the interactions between actors. In the case of the “right to 

be forgotten,” the stakes are high: The debate is as much about contouring the boundaries between public and 

private ordering as it is about defining a European space of Internet regulation within the global network 
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intermediários virtuais – e neste caso, incluímos os prestadores de serviço, provedores no geral, 

servidores de busca, comércio digital e plataformas digitais – são provisores fundamentais para 

o desenvolvimento social e econômico.  

Para tal, cita o empoderamento econômico gerado pelos intermediários de e-commerce, 

tanto para os consumidores, quanto para os vendedores, oferecendo melhor acesso à 

informação, a facilitação de acesso à produtos mais específicos, gerando pressão para 

diminuição de preços para os consumidores finais, além, é claro, de unificar a oferta e demanda 

de maneiras nunca vistas.  

O desafio se amplia quando abarcamos certos pontos que tangenciam a aquisição do 

pleito ao esquecimento, em vista da possibilidade de desbalanceamento da relação de poder dos 

participantes do mercado que dependem de seus serviços, prejudicando ainda concorrentes 

menores (BELLI, FRANCISCO E ZINGALES, 2018, p. 452-453). Além, há o perigo de gerar 

um “apagão da memória” de figuras públicas, como políticos envolvidos em denúncia de desvio 

de finalidade de seus cargos (BRANCO, 2017, p. 167).  

Ato contínuo, focarei no exemplo definidor de atribuição aos controladores de dados 

para exclusão de informações específicas, da forma como já é observada no modelo europeu, 

com a implementação do direito ao esquecimento por personagens privados proeminentemente 

regulatórios, prezando-se pela importância de uma ampla discussão que envolva todas as 

facetas multisetoriais. Para isto, as plataformas devem não somente escolher a forma de 

implantação das funções delegadas, como também participar substancialmente na criação das 

legislações de seus usuários. 

 

 6. A IMPLEMENTAÇÃO DO CONCEITO DE PÚBLICO E PRIVADO NO DIREITO 

AO ESQUECIMENTO  

Levando em consideração o vácuo legislativo e jurisprudencial sobre o direito ao 

esquecimento, principalmente no que tange ao direito de desindexação propriamente dito, há 

extensa conjuntura para implementação deste nos moldes definidos pelo Tribunal Europeu no 

caso de Mario Gonzalez, como explicou o Exmo. Ministro Relator Dias Toffoli em sede do 

Recurso Extraordinário analisado neste presente trabalho, quando esclarece que:  
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compreendidos os pressupostos adotados pelo TJUE, destaco que nestes autos 

não se travará uma apreciação do exato alcance da responsabilidade dos 

provedores de internet em matéria de indexação/ desindexação de conteúdos 

obtidos por motores de busca. A uma, porque a desindexação foi apenas o 

meio de que se valeu o TJUE para garantir ao interessado o direito pretendido 

(...) A duas – e sob a mesma ordem de ideias –, porque o tema desindexação 

é significativamente mais amplo do que o direito ao esquecimento. 

A Grande Seção do Tribunal Europeu declarou que o operador de um motor de busca é 

obrigado a suprimir da lista de resultados de uma pesquisa efetuada a partir do nome de uma 

pessoa, as ligações a outras páginas web publicadas por terceiros e que contenham suas 

informações, mesmo quando a sua publicação nas referidas páginas seja, em si mesma, lícita.  

Não somente isto, proclamou que importa designadamente ao operador examinar se a 

pessoa em causa tem o direito de que a informação em questão deixe de ser associada ao seu 

nome quando esta for “imprecisa, inadequada ou irrelevante”. 

Mesmo que o julgamento possa ser criticado de diversas maneiras, é inegável sua 

inovação ao responsabilizar o servidor de buscas para concretizar o efeito do direito 

reconhecido. Como ponderam Belli, Francisco e Zingales (2018, p. 457), deve-se sublinhar que 

esse mecanismo cria não apenas um, mas, potencialmente, múltiplos regimes de governança 

privada que funcionam paralelamente (e, possivelmente, de encontro) aos sistemas jurídicos 

domésticos. 

Após o proferimento da decisão, os mecanismos de busca europeus passaram a 

efetivamente regular o espaço antes vacante pelo domínio público, elaborando um modelo de 

pedido que permite aos utilizadores, prejudicados pelos resultados encontrados, solicitar a 

retirada de informações perniciosas. O Google, por exemplo, site responsável por 92,47% das 

pesquisas na web em junho de 202127, criou um formulário que solicita o URL específico do 

conteúdo que pretende remover, uma descrição de como o conteúdo se relaciona ao indivíduo 

prejudicado e por qual motivo o site deveria removê-lo de seus resultados de pesquisa, o nome 

ou alcunha que, ao ser pesquisado, apresenta os resultados, além de um endereço de e-mail no 

qual se possa entrar em contato. 

 
27 Estatística disponível em https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share#monthly-202106-202106-bar. 

Acesso em 25/11/2021.  

 

https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share#monthly-202106-202106-bar
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Após o envio, os revisores contratados pelo próprio site analisam manualmente o pedido 

para considerar se as informações são de interesse público e ponderar isso em relação aos seus 

direitos ao abrigo da lei de proteção de dados aplicável. Eles avaliam, em uma lista não 

exaustiva: i) a sua função na vida pública; ii) de onde provêm as informações; iii) quanto tempo 

tem o conteúdo; iv) o efeito nos utilizadores do Google; v) declarações verdadeiras ou falsas e 

vi) dados confidenciais. Todas essas informações podem ser encontradas no site de legal 

support do provedor28. 

Mesmo com diversas diferenciações entre as leis que regulam o tratamento de dados no 

Brasil e União Europeia, entende-se que o STF, no julgamento do RE 1.010.606, permitiu a 

abertura a fim de aplicar abordagens semelhantes para a remoção de dados pessoais específicos 

(BELLI, 2021), ao mesmo tempo que deva ser feito encontrando orientação na Lei, concedendo 

papel fundamental ao Legislativo.  

As condições de efetivação devem ser definidas taxativamente pelo Poder Legislativo 

em uma eventual concessão de regulação aos entes privados, visando uma menor 

discricionariedade na implementação arbitrária do direito. Os mecanismos devem apresentar 

padrões de ética e competência semelhantes aos membros do Poder Judiciário, dado que 

cumprirão papel semelhante de decisão (HABER, 2016).  

Finalizam Belli, Francisco e Zingales (2018, p. 468):  

A escolha desta abordagem pode ser preferível na ausência de falhas evidentes 

no mercado, mas só pode ser efetiva em conjunto com a supervisão adequada 

do Estado, com o objetivo de garantir a detecção e o tratamento dessas falhas. 

Além disso, os esforços direcionados à promoção de uma cultura de 

cumprimento dos direitos humanos no ambiente corporativo podem ser 

necessários para garantir que os impactos das plataformas sobre os indivíduos 

sejam levados em consideração ao nível da administração e dos acionistas, 

destacando o significado das consequências monetárias de violações dos 

direitos humanos, como perdas de reputação e responsabilidade nos termos 

dos direitos humanos aplicados no país. 

Por fim, Fernando Henrique Cardoso (2004), ao tratar da atuação de diversos atores na 

formulação de regulações e atuações na governança na internet, estabeleceu seu conceito em 

relatório enviado à Organização das Nações Unidas, de título “We the peoples: civil society, 

 
28 Disponível em https://support.google.com/legal/answer/10769224?hl=pt. Acesso em 25/11/2021 

https://support.google.com/legal/answer/10769224?hl=pt
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the United Nations and global governance”29, como “a soma das muitas formas pelas quais 

indivíduos e instituições, públicas e privadas, gerenciam seus assuntos comuns. É um processo 

contínuo por meio do qual interesses conflitantes ou diversos podem ser acomodados e ações 

cooperativas podem ser tomadas”. 

A internet, sendo uma rede de redes, tanto eletrônicas como normativas, cria a 

necessidade de coordenação multissetorial, a fim de se evitar uma imposição unilateral. Por 

isso, o modelo europeu favorável ao direito ao esquecimento – ou à desindexação –, deve ser 

implementado no Brasil após ampla discussão entre os atores responsáveis pelo tema. Sua 

formulação deve se dar por meio de discussões públicas, promovendo um debate amplo e 

democrático, como for visto na promulgação do Marco Civil da Internet, que teve seu texto 

construído de forma colaborativa por diversos setores da sociedade civil (dentre eles, 

mecanismos de busca, como Google, Yahoo e Bing). 

Estabelecendo, em uníssono, as condições para que o direito seja implementado na 

internet, evita-se ao máximo as problemáticas levantadas no capítulo anterior. A uma, pois 

estabelecendo os preceitos de sua execução, decisões arbitrárias são impedidas de serem 

tomadas pelas plataformas dominantes do mercado, esquivando-se da consolidação de sua 

posição de influência. Os encargos regulatórios, programados de forma multilateral, não são 

impostos a somente uma categoria.  

A duas, como observado no modelo europeu, ao se estipular uma referência unitária que 

permita aos utilizadores solicitar a retirada de informações injustas, define-se as premissas para 

a revisão dos mecanismos privados. Isso evita o perigo de gerar uma exclusão de conteúdos de 

interesse público, conservando o registro histórico necessário de figuras que possuem função 

na vida pública. 

 

 

 
29 Disponível em https://undocs.org/A/58/817. Acesso em 14/10/2021. 

https://undocs.org/A/58/817
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O debate sobre o direito ao esquecimento, multifacetado por essência, alcança valores 

constitucionais de máxima importância. Ao mesmo tempo em que a memória coletiva deva ser 

preservada, evitando-se, assim, uma exclusão do passado, o excesso de trocas de informações 

sobrecarrega a capacidade de processamento do que é verídico ou necessário no mundo virtual. 

Em uma sociedade extremamente digitalizada, conteúdos privados e particulares são 

facilmente disseminados, tornando o direito ao esquecimento elemento essencial para conter a 

divulgação de juízos prejudiciais eternizados na internet. Por conta disso, o endurecimento de 

um dos dois direitos que se relacionam à demanda (a liberdade de informação e o direito à 

privacidade) deve ser considerado com muito cuidado.  

O julgamento do RE 1.010.606, que estabeleceu a incompatibilidade do direito ao 

esquecimento com a ordem constitucional e determinou de sua afronta a liberdade de expressão, 

não o excluiu por completo da possibilidade de utilização no ordenamento jurídico brasileiro. 

Diversamente, mencionou-se a solução adotada pelo TJUE para o reconhecimento da 

participação de mecanismos de busca para a regulação da vertente do direito à indexação. Estes 

provedores podem ser instados a retirar links que “contenham dados pessoais dos indivíduos 

quando esses assim o desejarem e sempre que aquelas informações sejam inadequadas, 

impertinentes ou excessivas, sem prejuízo, todavia, da manutenção da informação nos links da 

web onde a notícia houver sido originalmente publicada”. 

Mesmo que o Tribunal Europeu não tenha utilizado o termo “direito ao esquecimento”, 

o definiu de forma semelhante ao conceituado pelo Tribunal Brasileiro, aduzindo que as 

informações, mesmo que verídicas, poderiam, com o tempo se tornar desnecessárias para 

atender às finalidades que foram recolhidas, convertendo-se em inadequadas, impertinentes ou 

excessivas.  

Os autos do Recurso Extraordinário, sobretudo a tese de Repercussão Geral, não 

apreciaram o exato alcance da responsabilidade dos provedores de internet em matéria de 

desindexação de conteúdos na rede. Por conta disso, propõe-se a possibilidade da utilização do 

modelo europeu no direito brasileiro, tornado os mecanismos de pesquisa um intermediário 

com responsabilidades legais na internet para a exibição de informações pessoais.  
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A fim de seguir operando no velho continente, os servidores de busca passaram a 

implementar o "direito de ser esquecido" nos termos definidos pelo TJEU. No modelo de 

governança híbrida, as empresas privadas elevadas ao patamar de autoridades na internet não 

reproduziram uma perda de soberania e poder de tomada de decisão para o Estado. Em verdade, 

o amálgama dos múltiplos atores se tornou um provisor fundamental para o desenvolvimento 

social e econômico.  

Considerando a lacuna legislativa e jurisprudencial sobre o direito ao esquecimento, 

principalmente no que tange ao direito de desindexação propriamente dito, há extensa 

conjuntura para implementação deste nos moldes definidos pelo Tribunal Europeu.  

Mantidas as diferenças entre os dispositivos reguladores de tratamento de dados, as 

condições de efetivação devem ser definidas taxativamente pelo Poder Legislativo em uma 

eventual concessão de regulação aos entes privados, evitando uma implementação arbitrária do 

direito e conceituando os padrões de competência e ética semelhantes aos membros do 

Judiciário. 

Ao precisar, em uma coordenação híbrida, as condições para que o direito seja 

implementado na internet, evita-se que decisões discricionárias sejam tomadas pelas 

plataformas dominantes do mercado e define-se as premissas para a revisão dos mecanismos 

privados, a fim de esquivar-se do perigo de uma desindexação descomedida de conteúdos de 

interesse público.  

O advento do ambiente virtual facilitou o estabelecimento de poder nas mãos de 

intermediários privados, concebendo uma predisposição para a privatização de funções 

tradicionalmente públicas. Visto que as plataformas digitais se tornaram essenciais para 

permitir a prática íntegra de certos direitos fundamentais, como o direito de se comunicar ou o 

direito à privacidade (BELLI, FRANCISCO E ZINGALES, 2018, p. 447-449), o momento é 

favorável para que decisões políticas possibilitem o modelo de corregulação, em conjunto com 

a supervisão correta do poder público.
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