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“Assim eles [historiadores] atuarão sobre 

sua época. Assim farão com que seus 

contemporâneos e seus concidadãos 

possam compreender melhor os dramas 

dos quais vão ser, dos quais já são, ao 

mesmo tempo, os atores e espectadores. 

Assim trarão os mais ricos elementos de 

solução aos problemas que perturbam os 

homens de seu tempo”. Lucien Febvre 
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Resumo 
 
 
O direito ao esquecimento é uma ideia que confere às pessoas naturais o direito de 
serem esquecidas pela opinião pública, pela imprensa, e de maneira precípua, pelos 
meios virtuais. A concepção de que os atos praticados no passado, considerados 
desabonadores ou dignos de serem esquecidos, não podem ecoar para sempre, como 
se fossem punições e motivos de constrangimento perpétuo, gera uma tênue linha 
entre aquilo que deve estar no campo da memória e aquilo que deve ser silenciado 
pelo esquecimento. Nesse contexto, o trabalho analisa como surge e se desenvolve 
a ideia de um direito ao esquecimento, que tipo de transformações essa ideia trouxe 
para a vida de pessoas naturais no que tange ao paradoxo entre ser esquecido e ser 
lembrado em uma sociedade construída em torno de figuras públicas e em que medida 
o direito ao esquecimento se coloca como uma prática de esquecimento no tempo 
presente e quais suas consequências para o ofício do historiador, especialmente sob 
o viés da teoria da história e da teoria do direito. Para tanto, o trabalho foi dividido em 
três capítulos. No primeiro, discute possíveis relações entre direito ao esquecimento, 
virtualidade e tempo histórico, bem como apresenta um mapeamento da construção 
da ideia de um direito ao esquecimento judicial em âmbito global, que vai do início do 
século XX até o tempo presente. Em seguida, analisa esse quadro a partir da realidade 
histórica e normativa no Brasil. Por fim, no terceiro capítulo, discute as repercussões 
dessas questões no conhecimento histórico e no ofício de historiadores em 
comparação ao ofício de juristas, especialmente quanto ao embate entre o dever de 
memória e o direito ao esquecimento, em um cotejo entre os advogados da memória 
e seus críticos, ponderando sobre a judicialização da história. A metodologia do 
trabalho percorre a pesquisa bibliográfica e documental, com levantamento de 
processos judiciais e notícias de jornais impressos ou virtuais, além de adotar técnicas 
de pesquisa comparativa, com métodos descritivos, quantitativos, qualitativos e 
analíticos. Ao final, conclui-se que o direito ao esquecimento em nenhuma hipótese 
deve ser utilizado como artifício para manipular ou apagar a história; o historiador deve 
ter liberdade para exercer seu ofício, observados os pressupostos científicos e 
procedimentos metodológicos, ponderando os usos e abusos da história, e ainda, 
pode contribuir com juristas ao buscar um diálogo com estes por meio de seus 
trabalhos em espaços acadêmicos e outros espaços de socialização do saber. 
 
Palavras-chave: Direito ao esquecimento; História do direito; Teoria da história; Teoria 
do direito; Judicialização da história. 
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Abstract 
 
 
The right to be forgotten is an idea that gives natural persons the right to be forgotten 
by public opinion, the press, and especially by virtual means. The conception that the 
acts practiced in the past, regarded as dishonorable or worthy of being forgotten, can 
not echo forever, as if they were punishments and motives of perpetual 
embarrassment, creates a fine line between what must be in the field of memory and 
what must be silenced by oblivion. In this context, the paper analyzes how the idea of 
a right to be forgotten arises and develops, what kind of transformations this idea 
brought to the lives of natural persons in relation to the paradox between being 
forgotten and being remembered in a society built around public figures and to what 
extent the right to be forgotten poses as a practice of oblivion at the present time and 
what its consequences for the office of the historian, especially before the theory of 
history and the theory of law. For this, the work was divided into three parts. In the first 
one, it discusses possible relations between the right to be forgotten, virtuality and 
historical time, as well as a mapping of the construction of the idea of a right to oblivion 
in a global scope, from the beginning of the twentieth century to the present time. It 
then analyzes this picture from the historical and normative reality in Brazil. Finally, in 
the third chapter, he discusses the repercussions of these questions on the historical 
knowledge and the office of historians in comparison with the office of jurists, especially 
regarding the clash between the duty of memory and the right to forgetfulness, in a 
comparison between the advocates of memory and his critics, pondering the 
judicialization of history. The methodology of the work involves bibliographical and 
documentary research, gathering judicial processes and news from printed or virtual 
newspapers, as well as using comparative research techniques, with descriptive, 
quantitative, qualitative and analytical methods. In the end, it is concluded that the right 
to be forgotten should in no case be used as an artifice to manipulate or erase history, 
the historian should be free to exercise his office, observing scientific assumptions and 
methodological procedures, pondering the uses and abuses of history, and can 
contribute to jurists by seeking a dialogue with them through their work in academic 
spaces and other spaces of socialization of knowledge. 
 
 
Keywords: Right to be forgotten; History of law; Theory of history; Theory of law; 

Judicialization of history. 
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Introdução 

 

O direito ao esquecimento é uma ideia oriunda do saber jurídico que tem 

ganhado espaços de discussão nas últimas décadas, especialmente com o advento 

da internet. Seu alcance ultrapassa o direito e se coloca de maneira problematizadora 

a outros saberes, especialmente à história. Países como França, Alemanha, Espanha, 

Argentina, Estados Unidos e Brasil, além de blocos regionais como a União Europeia, 

e ainda tribunais internacionais, como a Corte Interamericana de Justiça e o Tribunal 

de Justiça Europeu, têm se deparado com esse instituto jurídico e elaborado 

diferentes respostas aos problemas por ele colocados. 

No Brasil, o direito ao esquecimento se evidencia de forma especial no ano de 

2013, quando do julgamento de uma demanda judicial pelo Superior Tribunal de 

Justiça, envolvendo fatos relacionados à ‘chacina da Candelária’ ocorrida no início 

dos anos de 1990 no Rio de Janeiro, ocasião em que a mídia deu notoriedade ao tema 

a partir do momento em que um ministro utilizou a tese do direito ao esquecimento 

para fundamentar sua decisão judicial, repercutindo-se como precedente judicial e 

corolário de um novo caminho jurisprudencial.  

Estamos diante de uma ideia cuja existência remonta algumas décadas, mas é 

com o desenvolvimento dos meios de comunicação, notoriamente a internet, que o 

tema ganha maior destaque, considerando as possíveis consequências éticas, 

políticas e epistemológicas advindas de sua aplicação. 

O direito ao esquecimento discute a possibilidade de impedir a divulgação de 

informações de fatos ocorridos no passado, que, apesar de receberem o status de 

‘reais’ e ‘verdadeiros’, causam à pessoa relacionada ao acontecimento certos 

transtornos de diversas ordens. Isso inclui interferências na vida que vão das esferas 

privadas à vida pública, ao tocar em situações relacionadas à liberdade de expressão, 

livre manifestação do pensamento, honra, privacidade, intimidade e imagem de 

pessoas e de agrupamentos sociais, entendidas a partir de uma visão histórica ligada 

a direitos humanos e fundamentais. Importante notar que conceitualmente, enquanto 

o ser humano parte de uma linguagem médico-biológica, a ideia de pessoa é uma 

construção histórico-jurídica, ligada aos direitos da personalidade, oriundos das 

teorias da capacidade de fato e de direito, cuja divisão se dá nas categorias de 
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pessoas naturais e jurídicas. Portanto, a ideia de pessoa é uma construção que ganha 

maior tônus com a atribuição de direitos e deveres pelos sistemas normativos sociais. 

Em termos práticos, a adoção do direito ao esquecimento confere às pessoas 

naturais o direito de serem esquecidas pela opinião pública, pela imprensa, e de 

maneira precípua, pelos meios virtuais. A concepção de que os atos praticados no 

passado, considerados desabonadores ou dignos de serem esquecidos, não podem 

ecoar para sempre, como se fossem punições e motivos de constrangimento 

perpétuo, é uma das ideias constituintes de uma percepção que envolve duas faces 

de uma mesma moeda: a memória e o esquecimento. 

Após iniciarmos uma investigação e reflexão sobre esse tema, algumas 

inquietações surgiram ao nos debruçarmos sobre a tese do direito ao esquecimento 

como objeto de investigação em história, quais sejam:  

Como surge e se desenvolve a ideia de um direito ao esquecimento? 

Que tipo de transformações a consciência social dessa ideia trouxe para a vida 

de pessoas naturais no que tange ao paradoxo entre ser esquecido e ser lembrado 

em uma sociedade construída em torno de figuras públicas reconhecidas como 

celebridades?  

Em que medida o direito ao esquecimento se coloca como uma prática de 

esquecimento no tempo presente e quais suas consequências para o ofício do 

historiador, especialmente diante da teoria da história e da teoria do direito? 

 Para pensar sobre possíveis respostas a tais problemas, iniciamos nossa 

investigação com a leitura de autores que se propuseram a discutir um conteúdo 

axiológico de direito ao esquecimento, bem como suas implicações teóricas e práticas.  

O primeiro desafio encontrado foi o de que as pesquisas realizadas sobre esse 

tema estão predominantemente ligadas a juristas e tais estudos, de forma geral, 

partem da concepção de um direito ao esquecimento cristalizado, como algo dado, 

posto, e sem uma reflexão histórica, a ponto de identificarmos o uso dessa 

terminologia em casos que, em nossa visão, não caracterizam propriamente o tema 

em discussão. Isso nos instigou a aprofundar a pesquisa e a entender como surgem 

e se desenvolvem os saberes ligados a um direito ao esquecimento. 
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Em um primeiro momento, constatamos que há controvérsias sobre o 

surgimento temporal do direito ao esquecimento, o que tornou imprescindível realizar 

nessa tese uma pesquisa que permitisse situá-lo do ponto de vista historiográfico, 

incluindo uma hipótese de periodização da ideia. Nossa opção não foi percorrer o 

desenvolvimento doutrinário da ideia de direito ao esquecimento enquanto algo 

puramente teórico, mas percorrer um caminho que permitisse vislumbrar a aplicação 

dessa ideia no contexto de processos judiciais, e daí as possíveis interações com os 

teóricos da história e do direito. 

Parte da literatura que será apresentada no decorrer do trabalho tem 

sustentado o argumento de que a aplicação judicial dessa tese se deu primariamente 

no início do século XX nos Estados Unidos da América, quando da produção do filme 

‘The Red Kimono’, em que uma prostituta envolvida em um cenário criminoso teve 

sua história retratada quinze anos depois nessa obra cinematográfica. No momento 

do lançamento do filme, essa mulher, que havia mudado sua trajetória pessoal e 

abandonado a prostituição, assume a identidade de esposa e mãe de família, e, 

juntamente com seu marido, colocam-se insatisfeitos com a revelação da conduta 

pessoal anteriormente retratada pelo filme, e assim ingressam com uma ação judicial 

buscando a retirada de circulação da obra cinematográfica, imbuindo uma discussão 

sobre o direito de ser deixada em paz ou ‘ser esquecida’. O caso se tornou 

emblemático nas discussões sobre esse tema e nos levou a questionar se, de fato, 

esse é o grande marco de surgimento da ideia judicial de esquecimento. 

Além dessa experiência norte-americana, encontramos registros de discussão 

sobre esse instituto na Alemanha, em especial a partir da década de 1960, quando 

pessoas condenadas criminalmente que, de forma regular, cumpriam suas 

obrigações, buscaram o direito de que a sociedade não reavivasse a memória de 

fatos, a fim de que determinados dados não fossem divulgados e manipulados, 

principalmente de forma descontextualizada e anacrônica. Esta é uma discussão que 

nos remete ao esquecimento como antídoto para amenizar as dores de memórias 

traumáticas.  

Tipos como esses de pioneirismo judicial se deram também na França, com 

processos que datam do final da década de 1960 e se perpetuam no tempo presente, 

abrangendo distintas formas de assegurar a honra e privacidade. Nesse contexto, 

instigante é a figura de Marlene Dietrich, atriz alemã que, enquanto figura pública e 
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celebridade, opta por ser afastar da fama construída em torno de sua pessoa, 

buscando de certa maneira ser ‘esquecida’. 

Tal é a relevância do direito ao esquecimento, que chama os holofotes das 

preocupações sociais, jurídicas e governamentais, a ponto de provocar a construção 

de um entendimento judicial e normativo sobre essa tese, que vai de países em suas 

singularidades e legislações nacionais até blocos regionais e tratados internacionais, 

como é o caso da União Europeia. 

O esquecimento como direito tem ganhado ainda mais repercussão nas últimas 

duas décadas locadas na transição do século XX para o século XXI, principalmente 

em razão do avanço tecnológico e da internet, meio este capaz de ‘eternizar’ uma 

memória social e eletrônica com alcance global, submetendo uma pessoa ou uma 

coletividade a uma ‘pena perpétua’ de algo que ocorreu no passado ou expondo-a de 

alguma maneira constrangedora. 

Com a digitalização de revistas, jornais e outros documentos, e, portanto, uma 

nova forma de lidar com arquivos, as informações passam a estar disponíveis pela 

internet de forma fácil e rápida, replicadas com grande facilidade, e armazenadas 

‘para todo o sempre’.  

Anônimos que passariam a vida como desconhecidos do grande público 

tornam-se hoje celebridades efêmeras na condição de musas de times de futebol, 

protagonistas de mêmes nas redes sociais, pessoas que produzem algum tipo de 

conteúdo relacionado à nudez ou pornografia, criminosos que entre a comicidade e a 

tragédia são retratados em reportagens e vídeos no mundo virtual, tornando-se 

famosos, de modo que, ao passar o tempo de fama, as efêmeras celebridades voltam 

à vida comum, e nem sempre se orgulham dos registros constituídos durante o 

período passageiro de popularidade, de modo a expressarem o desejo de apagar tais 

informações com o intuito de serem esquecidos, principalmente no mundo virtual, o 

que recai em práticas de esquecimento que vão de mecanismos judiciais a 

preenchimento de formulários administrativos em sítios responsáveis pelos 

mecanismos de buscas na internet. Esse fenômeno também pode estar presente na 

trajetória de artistas que constroem uma carreira sólida por anos, mas que devido a 

um fato, acabam desejando apagar uma informação e, em casos extremos, até 

mesmo o registro de toda uma célebre carreira. E ainda, com as redes sociais, todas 
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as pessoas acabam, de uma maneira ou outra, tornando-se figuras públicas, seja 

pelas redes sociais, pela mídia, ou ainda portais da transparência mantidos por 

organizações governamentais e entidades privadas, como serviços de proteção a 

crédito, a consumidores, ou ainda, portal da transparência do Governo Federal 

brasileiro. 

Isso nos permitiu indagar sobre quais as transformações que a ideia de um 

direito ao esquecimento trouxe para a vida de pessoas naturais no que tange ao 

paradoxo entre ser esquecido e ser lembrado, especialmente se considerarmos uma 

sociedade composta por celebridades, conforme analisada pelo historiador Antoine 

Lilti na obra A Invenção da Celebridade. 

Importante destacar que nessa obra, Lilti analisa mecanismos desenvolvidos 

na Europa durante o século XVIII que elevaram pessoas comuns a figuras públicas 

em tempos em que não existia a indústria do cinema, a imprensa sensacionalista e a 

televisão, suscitando contradições pelo apagamento das fronteiras entre vida pessoal, 

vida cultural e mercado.    

Esse fenômeno pode ser percebido na atualidade, e quando interseccionado 

com uma versão jurídica do esquecimento, encontramos o caso do filme ‘Amor, 

Estranho Amor’, gravado na década de 1980 no Brasil, em que uma célebre e famosa 

mulher, conhecida como apresentadora de programas infantis e de entretenimento, 

aparece nua em envolvimentos sexuais com um garoto de 12 anos. Repetidamente, 

batalhas judiciais foram colocadas em andamento, e apesar do filme não estar mais 

sendo distribuído comercialmente, ainda é possível encontrá-lo na internet, bem como 

imagens que demonstram o recorte em que a mulher se encontra nua com o garoto. 

Ao mesmo tempo, um duelo judicial é esboçado na busca pelo direito de ser 

esquecida, pelo menos quanto a esse fato. 

Além dos Estados Unidos, Alemanha, França e Brasil aqui citados, outros 

países têm engendrado o esquecimento sob o ponto de vista judicial, ora defendido 

como produto da democracia, ora como negação do que é histórico, debate este que 

nos remete às discussões de Jacques Le Goff sobre ‘história e memória’, de François 

Hartog sobre o ‘presentismo’, de Paul Ricouer sobre a ‘história, memória e 

esquecimento’, de Koseleck envolvendo ‘passado presente’, de Carlo Ginzburg ao 

comparar os ofícios do historiador e do juiz, dentre outros referenciais, cujos debates 



18 
 
 

aprofundaremos no decorrer do trabalho e não nesta breve introdução de nossa 

empreitada investigativa. Embora esses autores não tratem de maneira direta sobre o 

direito ao esquecimento, suas bases teóricas nos permitem pensar sobre esse 

movimento, tanto do ponto de vista histórico-jurídico-social como da teoria da história 

e da teoria do direito. 

Nesse sentido, os trabalhos de tais autores nos permitem pensar em que 

medida o direito ao esquecimento se coloca como uma prática de esquecimento no 

tempo presente e quais suas consequências para o ofício do historiador, 

especialmente diante da temática da memória. Em tempos de hipervalorização da 

memória por parte de alguns intelectuais, o que o direito ao esquecimento representa 

para os advogados da memória, seus críticos e para os saberes da história? Eis uma 

reflexão que apresentaremos nesta tese ao tratar dos desafios que as práticas de 

esquecimento sob o viés judicial e normativo apresentam ao ofício do historiador. 

Considerando a abundância de documentos disponibilizados na internet que 

veiculam fatos desejosos de serem esquecidos por indivíduos ou grupos sociais, 

provedores têm recebido determinações judiciais para suprimirem certos conteúdos 

de suas pesquisas disponibilizadas a qualquer pessoa que tenha acesso a um 

computador ou smartphone em suas mãos.  

Algumas das maiores empresas de buscas na internet do mundo, como a 

Google e a Yahoo!, passaram a receber na última década, especialmente a partir da 

decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia em maio de 20141, vários mandados 

judiciais e solicitações individuais para retirar do cenário virtual conteúdos 

relacionados a algumas pessoas, ligados a certos acontecimentos, que transitam 

entre as esferas privada e pública. Trata-se de uma decisão que repercutiu em 

âmbitos locais e internacionais e que será analisada como uma das mais 

emblemáticas práticas de esquecimento na história do tempo presente.   

Essa tendência surge no Brasil com todo o vigor, haja vista o cenário jurídico 

que o país ostenta, receptáculo das mais variadas teses desenvolvidas no cenário 

jurídico internacional e que encontra abrigo em território brasileiro graças à preferência 

                                                           
1 A Google possui um sistema de divulgação de informações sobre suas atividades, o qual traz em seu bojo 
informações ligadas ao direito ao esquecimento e políticas de privacidade disponíveis em: 
https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview 
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que os tribunais pátrios possuem pelo pluralismo jurídico. Por mais que a tradição 

normativa do Brasil esteja historicamente e precipuamente ligada à ‘civil law’, também 

conhecida como sistema romano-germânico, cuja norma jurídica se concentra nas leis 

formuladas pelo Congresso Nacional, a tradição da ‘commun law’, historicamente 

delineada em países anglo-saxões, elege o protagonismo das decisões dos tribunais 

por precedentes e, diante da inafastabilidade da jurisdição e muitas vezes da lentidão 

do processo legislativo, que não atende com afinco às mudanças e aspirações sociais, 

avança com sua influência no Brasil e permite que teses como a do direito ao 

esquecimento prosperem, em um polêmico movimento de ativismo judicial e 

judicialização da história. Trata-se de um fenômeno que interage e mistura ofícios de 

juristas e historiadores, nos caminhos investigativos de processos judiciais.  

O âmbito de aplicação dessa tese remete a um passado próximo e tende a 

aumentar nas futuras décadas, pois a tese do direito ao esquecimento passa a ser 

disseminada pela sociedade brasileira e por toda a América Latina, o que gera 

preocupação em alguns grupos e movimentos sociais, como por exemplo, aqueles 

que são engajados na defesa de direitos humanos e fundamentais. Uma preocupação 

que ronda a crítica política e social de tais grupos diz respeito à situação jurídica de 

que pessoas que cometeram crimes durante a ditadura militar no Brasil e em outros 

regimes totalitários tenham esse direito reconhecido e prejudiquem trabalhos 

desenvolvidos por Comissões da Verdade no que tange ao levantamento da memória. 

Essa já é uma realidade, se considerada a Lei da Anistia promulgada no Brasil pelo 

presidente João Batista Figueiredo em 28 de agosto de 1979, após uma ampla 

mobilização social, ainda durante a ditadura militar de 1964, e que trouxe perdão a 

pessoas que cometeram crimes durante esse período da história brasileira. Em planos 

internacionais, isso pode se refletir nos crimes praticados contra a humanidade, 

crimes de guerra, terrorismo, dentre outras formas, gerando um intenso debate 

político. 

Essa preocupação se relaciona às inquietações de muitas pessoas, sejam 

intelectuais, militantes de movimentos sociais, juristas, e ainda o cidadão, pois diante 

de um tema sensível  como esse, devemos entender os atos de esquecimento em 

meio à amnésia social de maneira a investigar a organização social do esquecer, as 

regras da exclusão, supressão ou repressão. É preciso ter uma clara visão de quem 

quer que quem esqueça o quê e por quê. Isso nos leva a pensar sobre como a tese 
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do direito ao esquecimento influi na construção do saber histórico do tempo presente 

e quais suas implicações para a teoria da história e a teoria do direito, a partir da 

discussão entre a autonomia do historiador, a afirmação da identidade individual face 

à memória coletiva e aos limites judiciais da memória e do esquecimento. Ademais, 

instiga-nos a ponderar sobre o que essa tese representa para a história, enquanto 

saber, e para o historiador, enquanto artífice desse saber, e ainda para o jurista, 

enquanto profissional que, diante das pressões das demandas do presente acaba 

realizando um julgamento do passado, especialmente no que tange aos problemas de 

ordem teórica que são colocados para o conhecimento histórico e sobre como é 

possível conciliar o dever de memória e o direito ao esquecimento. 

Para investigar esse tema, tivemos por propósito construir um trabalho cujo 

desenvolvimento está dividido em três capítulos. 

No primeiro capítulo, vamos discutir possíveis relações entre direito ao 

esquecimento, virtualidade e tempo histórico, bem como apresentar um mapeamento 

sobre a construção da ideia de um direito ao esquecimento em âmbito global, de 

maneira a abordar alguns parâmetros que têm sido delineados sobre as práticas de 

esquecimento em termos judiciais no cenário internacional, especialmente diante de 

um possível movimento de ‘judicialização da história’. Isso envolve a análise 

documental de decisões judiciais sobre a temática, instrumentos normativos e 

reportagens de arquivos jornalísticos, dentre os quais constituem nosso acervo 

documental as decisões dos casos Lebach I e II, Melvin contra Reid (1931), Sidis 

contra FR Publishing Corp (1940), Marlene Dietrich (1955), Max Mosley (2008), 

Virginia Cunha/Leguizamón (2009), Costeja González contra Google (2013-2014), 

bem como material normativo e jornalístico relacionados a tais decisões. 

No segundo capítulo do trabalho, damos continuidade a essa análise, mas 

agora sob o ponto de vista da vivência brasileira com essa ideia. Nesse sentido, 

tomamos como fontes de análise o acervo de fragmentos de textos constitucionais e 

infraconstitucionais brasileiros relacionados à temática entre os anos de 1824 a 2018, 

as decisões judiciais nacionais e suas repercussões midiáticas que versam sobre o 

direito de ser esquecido e que tiveram repercussão, estas últimas, entre os anos de 

2013 e 2018. 
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Por fim, no terceiro capítulo, analisaremos possíveis repercussões dessas 

questões no conhecimento histórico e no ofício de historiadores, especialmente 

quanto ao embate entre o dever de memória e o direito ao esquecimento, em um 

cotejo entre os advogados da memória e seus críticos, reexaminando fontes 

documentais presentes nos dois capítulos anteriores sob a ótica da construção de 

saberes em história. 

Dentre os pressupostos teóricos que compõem essa pesquisa, encontram-se a 

ideia de direito ao esquecimento, o estado de arte do conceito de memória, as 

discussões sobre filosofia, teoria e metodologia da história e do direito, debates em 

torno do conceito e da função do esquecimento, incursões sobre o ‘presentismo’ e a 

clássica comparação entre os ofícios do historiador e do juiz. 

A respeito da metodologia, considerada esta como um procedimento 

sistemático e formal cujo objetivo é encontrar as respostas para problemas mediante 

o emprego de técnicas científicas que permitam descobrir novos fatos ou dados, 

relações ou leis, destacamos que os métodos e técnicas empregados nesse trabalho 

consistem em pesquisa bibliográfica, levantamentos de casos judiciais que tratem da 

ideia do direito ao esquecimento, tanto em arquivos como em processos judiciais que 

estão em andamento, bem como em notícias de jornais impressos ou virtuais, além 

da pesquisa comparativa, com métodos descritivos, quantitativos, qualitativos e 

analíticos. 

Nesse sentido, as fontes utilizadas nesse texto constituem-se em três tipos, 

quais sejam, fontes impressas, fontes virtuais e fontes audiovisuais. Como fontes 

textuais impressas e virtuais, delineiam-se obras de natureza bibliográfica que tenham 

por tema relações com história, memória, direito e esquecimento, como aquelas 

pertinentes ao tema e escritas por Paul Ricouer, François Hartog, Jacques Le Goff,, 

Marc Bloch, Carlo Ginzburg, Antoine Lilti, Marlon Salomon, Sonia Combe, dentre 

outros, além de incluir estudos de caso a partir da análise de processos judiciais 

sentenciados ou em andamento que tenham relação com o direito ao esquecimento e 

constituam fontes primárias, bem como reportagens, entrevistas e artigos de opinião. 

Como fontes audiovisuais, o trabalho investiga produções televisivas e 

cinematográficas que constituam a memória que deseja ser esquecida, consultas a 

sítios da internet que veiculem a memória e entrevistas televisivas que promoveram o 
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debate da tese do direito ao esquecimento com atores que a defendam ou refutem, 

disponibilizadas por emissoras e/ou encontradas na internet em sites como o Youtube, 

ConJur, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Importante ressaltar 

que o tônus dessa pesquisa se concentra no fenômeno da tese do direito ao 

esquecimento em interseccionalidade com a internet e o ofício do historiador em 

tempos de virtualidade, ou seja, na história do tempo presente, em análises que 

percorrem cerca de um século, mas que se concentram no período compreendido 

entre a década de 1960 até meados do ano de 2018.  

As fontes textuais estão disponibilizadas em meios impressos ou digitais. No 

que tange aos processos judiciais, estes são disponibilizados pelos tribunais em 

atenção ao princípio jurídico da publicidade. Já as fontes audiovisuais são acessadas 

também pela internet ou adquiridas em suportes digitais. 

Importante frisar que algumas imagens relacionadas à construção do direito ao 

esquecimento serão apresentadas ao longo dos capítulos um e dois. Nosso objetivo 

ao fazê-lo não é simplesmente ilustrar o que está sendo dito, ou seja, traduzir 

afirmações, reforçando-as. Pelo contrário, as imagens em nosso trabalho constituem 

narrativas paralelas, com função de complementar o que é dito e dialogar com o 

trabalho, oferecendo ao leitor chaves para ele próprio pensar sobre as dimensões que 

envolvem uma ideia de direito ao esquecimento. 

Assim, iniciamos nossa incursão nas práticas de esquecimento na história do 

tempo presente sob um viés judicial, representadas pelas ideias de um direito ao 

esquecimento e suas repercussões sobre saberes, práticas e escritas em história. 
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Capítulo 1. O DIREITO AO ESQUECIMENTO NOS LIMIARES DO TEMPO 

 

 

 

 

 

 Eis aqui uma tese engendrada a partir dos anseios de pessoas que desejam 

se tornarem reconhecidas, lembradas, celebradas, esquecidas, justificadas. Tal é a 

gênese gnosiológica do direito ao esquecimento, uma tese que surge a partir de 

discussões judiciais no século XX e se esvai por um debate normativo e judicial global, 

constitutivo de nossa história do tempo presente. Na busca pela identificação de seu 

conteúdo estruturante, memória, esquecimento e justiça se integram em uma tríade 

mediada pelo tempo. Afinal, o que podemos esperar dessa composição?  

Eis aqui um limiar: um começo, um pórtico, um lugar de entrada pelo qual nos 

introduzimos em debate.   

 

1.1 Memória versus esquecimento: o tempo, a história e o direito 

 

 Se considerarmos a memória e o esquecimento como aspirações constitutivas 

do que é ser humano, observaremos que a história é construída por um imenso acervo 

desses anseios e que o ofício dos historiadores lança mão desse recurso para 

identificar e esclarecer práticas de memória e esquecimento que se encontram visíveis 

nas representações de temporalidades. Assim como a face visível dessas práticas 

salta perante os olhos, aquilo que está latente precisa muitas vezes ser questionado, 

pois também compõe essas práticas e pode revelar muitos aspectos que não seriam 

identificados por um processo trivial observação. 

 O memorar e o esquecer são ações tomadas como objetos da história e do 

direito mediados pelo tempo. As pessoas, de maneira individual e coletiva, assim 

como as sociedades em suas representações judiciais, normativas e patrimoniais, 



24 
 
 

selecionam aquilo que deve ser preservado para sempre, assim como aquilo que 

deveria ser deixado para trás nas agruras do tempo, aquilo que deve ser silenciado. 

Isso advém tanto de pessoas naturais reconhecidas ou não nos cenários midiáticos e 

redes sociais, seja pela fama ou a desventura de um desconhecido que, sem carreira, 

se torna popular por uma viralização na internet ou carrega consigo a infelicidade de 

uma prática criminosa. O mesmo pode se dar com os atos de pessoas jurídicas, como 

empresas, Estados e organismos internacionais, às vezes envoltos à bravura de seus 

heróis, às vezes envergonhados pelas decisões de seus líderes.  

São vários os episódios históricos em que o esquecimento foi sugerido como a 

melhor maneira de lidar com o passado. Por exemplo, na noite do dia 21 de julho de 

356 a.C., Heróstrato colocou fogo no templo de Ártemis em Éfeso, na atual Turquia. 

Ele almejava a fama a qualquer preço e, por seu rompante de grandeza – do qual 

nunca se furtou à responsabilidade do ato cometido – foi condenado à morte e ao 

esquecimento: os cidadãos efésios promulgaram um decreto proibindo qualquer 

menção ao seu nome – damnatio memoriae, ou ‘danação da memória’ –, cuja 

desobediência era punida com pena capital. Todavia, o registro desse fato e sua 

preservação até o tempo presente evidenciam o descumprimento de tal proibição; 

talvez seja desnecessário afirmar que os responsáveis por essa desobediência sejam 

dois historiadores: Teopompo e Públio Valério Máximo. Não é preciso nos remeter 

puramente à Antiguidade para encontrar práticas de esquecimento deliberadas por 

entidades governamentais: as próprias ditaduras do Cone Sul, incluindo a que ocorreu 

no Brasil, reivindicaram durante os processos de transição política o esquecimento 

como forma de mais rapidamente se alcançar a democracia, a conciliação e a 

pacificação nacionais (BAUER, 2017). Basta lembrarmos da Lei Federal brasileira de 

n° 6.683, promulgada pelo presidente João Batista Figueiredo em 28 de agosto de 

1979: a Lei da Anistia. 

 Se por um lado as práticas de esquecimento são uma constante, por outro 

podemos constatar pela trajetória do ser humano no tempo que são notáveis as 

práticas de arquivamento, de colecionamento, de erigir monumentos para 

comemoração de uma vitória militar, uma conquista política, e até mesmo situações 

consideradas vexatórias socialmente, mas que de alguma forma estão presentes para 

servir de exemplo punitivo, ou até mesmo um lembrete ou símbolo de algo a jamais 

ser repetido.  
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 Os museus do holocausto e memoriais da paz espalhados mundialmente, e 

aos quais tivemos a chance de conhecer alguns, como os localizados notadamente 

em Washington D.C., nos Estados Unidos da América, em Berlim, na Alemanha, em 

Paris, na França, e na cidade de Hiroshima, no Japão, são monumentos que 

provocam tais reflexões. Os limites entre aquilo que deve ser lembrado e aquilo que 

deve ser esquecido são muito tênues. Ademais, é importante destacar: lembrar por 

quê? Esquecer por quem? Quem tem a incumbência de escolher o que deve ser 

lembrado e o que deve ser esquecido? Quais as relações entre esses fenômenos e o 

tempo? 

O tempo é uma categoria de pensamento essencial aos seres humanos. Ao ser 

visto como uma construção histórica e social, o tempo nos permite pensar a 

experiência humana, revelando identidades, culturas e sociabilidades. Várias ciências 

utilizam o tempo como fundamento epistemológico, aliando-o a diversas outras 

categorias, como velocidade, duração e espaço. Que o digam as abordagens 

clássicas da física em suas fórmulas que calculam a velocidade, a química na análise 

da durabilidade das reações e a geografia em seus estudos cartográficos de 

comparação da ocupação urbana, devastação ambiental e estabelecimento de 

fronteiras. 

A história, que por excelência tem por objeto de estudo o ser humano no tempo, 

agrega por baluarte essa categoria, que se reflete em teorias e conceitos, como curta 

e longa duração, temporalidades, antigo, moderno, contemporâneo, presentismo e 

regimes de historicidade, só para citar algumas possibilidades conceituais. O tempo 

também faz parte do mundo jurídico sob a égide das diferentes concepções de 

temporalidade que se articulam com a história. As normas e decisões judiciais se 

utilizam dessa categoria para orientar e promover a práxis judiciária, utilizando-se de 

prazos processuais e institutos que revelam relações de apropriação do tempo, como 

prescrição, decadência, prisão perpétua, normas programáticas, direito ao 

esquecimento. 

Essa utilização do tempo nos leva a pensar sobre quais são as dimensões 

temporais surgidas no direito a partir de sua relação com a história, especialmente no 

que tange aos tempos que são construídos historicamente e às práticas desenvolvidas 

a partir dessa relação. Afinal, como o tempo se instaura e se desenvolve? É possível 

pensar um tempo que passa e um tempo que nunca se esvai? Como aliar passado, 
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presente e futuro na experiência da vida? Como a interseccionalidade história, tempo, 

direito e internet interage ao tratar do direito ao esquecimento, considerado como uma 

prática de esquecimento? 

Os usos e ordens do tempo nos instigam à realização de discussões sobre a 

relação entre tempo e história sob a égide da atualidade judiciária. Poucas pessoas 

se detiveram em uma análise minuciosa do tema. Destaque deve ser dado a François 

Ost (2001), que em sua obra 'O tempo no Direito' argumenta que a temática do tempo 

é colocada ao direito e à sociedade em ideias como a anistia e a imprescritibilidade, 

medidas de urgência e desenvolvimento durável, direitos adquiridos e leis retroativas, 

respeito pelo precedente e alterações da jurisprudência. Em sua obra, questiona o 

autor: como equilibrar estabilidade e mudança? Como fundar a memória coletiva 

libertando-se ao mesmo tempo de um passado traumático ou obsoleto? Como garantir 

o futuro por meio de regras, revendo-as ao mesmo tempo sempre que necessário? 

Para elaborar respostas a tais questionamentos, Ost aponta para a intervenção direta 

existente entre o tempo e o direito, elaborada pela sedimentação que o tempo confere 

à legislação, a qual, por sua vez, delineia caminhos que se direcionam ao futuro e 

ampliam a discussão histórico-social sobre possíveis convenções temporais e legais 

que embasam e caracterizam as estruturas sustentadoras das culturas. 

Perspectiva diferente deve ser dada às discussões sobre o tempo na história. 

Muito mais que no direito, na história constatamos uma quantidade maior de pessoas 

que estudam a relação entre tempo e história. Cite-se aqui, sinteticamente, Phillippe 

Àries (2013) na obra O tempo na História, Jacques Le Goff (2001; 2003; 2007) e Pierre 

Norra (2008; 2011) em suas vastas produções bibliográficas, René Rémond com o 

texto 'Écrire l'histoire du temps présent' (2004), Ciro Flamarion Cardoso (2010) com o 

texto 'Tempo e História', Paul Ricoeur (2007; 2012) em suas obras Tempo e Narrativa 

e A memória, a história e o esquecimento, Reinhart Koselleck (2006) na obra Futuro 

Passado, Berber Bevernage (2008) em 'Time, presence, and historical injustice' e, 

ainda, François Hartog (2011; 2014; 2017), que de suas obras enfatizamos Evidências 

da história, Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo, e Crer 

em história. 

Todos esses autores oferecem grandes contribuições para se pensar o tempo. 

Certamente, eles podem contribuir para analisar a relação entre tempo e direito 

mediada pela história. Nesse sentido, referenciamos aqui os escritos de François 
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Hartog, historiador francês que tem discutido sobre uma especialidade do tempo que 

oferece elementos teóricos e heurísticos para se pensar o tempo no direito e na 

história do tempo presente: trata-se da ideia de regime de historicidade. 

Nas palavras do autor, 

Regime de historicidade nunca foi uma entidade metafísica, caída do 
céu e de alcance universal. É apenas a expressão de uma ordem 
dominante do tempo. Tramado por diferentes regimes de 
temporalidade, ele é, concluindo, uma maneira de traduzir e de 
ordenar experiências do tempo – modos de articular passado, 
presente e futuro – e de dar-lhes sentido. (HARTOG, 2015, p. 139) 

 

Como se pode apreender do conceito elaborado por Hartog, constatamos que 

o tempo pode ser constituído por ordens que variam de acordo com os lugares e as 

épocas. Ele é instrumento que possibilita a formação de uma “modalidade de 

consciência de si de uma comunidade humana” (HARTOG, 2015, p. 28), o que nos 

revela que o estudo do tempo permite desvendar como surge e se desenvolve uma 

tese de direito ao esquecimento, suas ideias e práticas constituintes, e ainda as formas 

que ela assume em torno da memória e do ideal de justiça. Reconhecemos as 

limitações e obscurantismos nos trabalhos de Hartog, pois é notadamente um esforço 

intelectual que está em construção. A ideia de regime de historicidade ainda carece 

de contornos mais específicos para seu entendimento, contudo abre um cenário 

instigante para se pensar essa relação entre tempo e história. 

Nesse cenário, é necessário discutir possíveis relações que uma ideia de direito 

ao esquecimento estabelece com o tempo, especialmente em razão da perpetuação 

e popularização da memória eletrônica em tempos de internet face aos limites judiciais 

colocados à memória e aos silenciamentos daí advindos. Nesse contexto, como 

entender o conteúdo estruturante do direito ao esquecimento? Eis o que discutiremos 

a seguir. 

 

1.2 Aspectos conceituais do direito ao esquecimento: a propedêutica de uma reflexão 

 

 O esquecimento, enquanto ideia construída no campo das relações de poder e 

reflexo de juridicidades, encontra movimentos na história que vão desde a edição de 
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atos normativos na Antiguidade mandando riscar nomes de documentos e 

monumentos estatais, perpassando pela proibição de levantar fatos, nomes e atos em 

espaços públicos e privados, e mais recentemente, encontra ligação com produções 

de mídia, na televisão ou internet, com a disseminação de memórias eletrônicas e os 

mandamentos normativos e judiciais sobre proibições de disponibilização e remoção 

de conteúdo. 

 Algumas das primeiras noções judiciais e doutrinárias do esquecimento 

enquanto direito surgem nos Estados Unidos, Alemanha e França na transição do 

século XIX para o século XX, mas é marcadamente no início do século XX que essa 

ideia estará evidenciada para além de termos teóricos e doutrinários, para aplicações 

judiciais. Judiciais, por serem produzidas no âmbito do Poder Judiciário e seus 

tribunais no ofício judicante. Doutrinários, por ser esse o meio intelectual e acadêmico 

de pensar e produzir os conceitos e interpretações jurídicas, seguindo os esforços 

intelectuais que remontam desde os jurisconsultos da Roma Clássica, os Glosadores 

no medievo e os juristas doutrinadores a partir da Modernidade. Delinearemos 

historicamente tal construção temporal no tópico seguinte do nosso trabalho, de modo 

que objetivamos nesse momento demonstrar como os juristas no tempo presente 

evidenciam os aspectos conceituais do direito ao esquecimento. 

De acordo com essa vertente doutrinária, o direito ao esquecimento discute a 

possibilidade de impedir a divulgação de informações de fatos ocorridos no passado, 

que, apesar de receberem o status de ‘reais’ e ‘verdadeiros’, causam à pessoa 

relacionada ao acontecimento certos transtornos de diversas ordens (SARLET, 2015). 

Isso inclui interferências na vida privada e na vida pública, ao tocar em situações 

relacionadas à liberdade de expressão, livre manifestação do pensamento, honra, 

privacidade, intimidade e imagem de pessoas em contextos individuais ou de 

agrupamentos sociais. Em termos práticos, a adoção do direito ao esquecimento 

confere às pessoas o direito de serem esquecidas pela opinião pública, pela imprensa. 

A concepção de que os atos praticados no passado, considerados desabonadores ou 

dignos de serem esquecidos, não podem ecoar para sempre, como se fossem 

punições e motivos de constrangimento perpétuo, é uma das ideias constituintes de 

uma percepção que envolve duas faces de uma mesma moeda: a memória e o 

esquecimento. E ainda, o substrato que compõe esse paradoxo, a justiça e o direito. 
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Por outro lado, as definições judiciais e doutrinárias passam a ter uma nova 

perspectiva com o advento e popularização da internet na transição do século XX para 

o século XXI, principalmente após o desenvolvimento dos mecanismos de busca 

globais e do espaço que foi dado a todos que se adentram na rede, muitos deles 

sujeitos até então legados ao anonimato e às frestas da história que hoje ganham 

visibilidade e tornam-se celebridades. Dos computadores de mesa desktops aos 

computadores de mão, dos quais destacamos os celulares smartphones, ipads, 

tablets e outras ferramentas, um longo caminho na história das tecnologias foi 

percorrido em um curto espaço de tempo, possibilitando a grande parte da população 

mundial o acesso a essas tecnologias. 

Essa nova forma de se pensar o esquecimento na internet enquanto direito é 

inaugurada especialmente em países como Argentina, Estados Unidos e Espanha, 

expandindo-se por todo o globo terrestre. A partir de então, lidamos com um direito ao 

esquecimento sob um viés digital, também nominado por direito ao esquecimento 

digital. 

Nesse viés jurídico-conceitual, Cécile Terwangne (2012) define o direito ao 

esquecimento ou direito a ser esquecido como o “direito das pessoas físicas de fazer 

que a informação sobre elas seja borrada depois de um período de tempo 

determinado”, o que é condizente com a Proposta de Regulamento Geral de Proteção 

de Dados Pessoais da União Europeia do ano 2012. 

Encontramos também o inglês Edward L. Carter (2016), para o qual o direito 

ao esquecimento é um conceito jurídico emergente que permite aos indivíduos 

controlarem suas identidades on-line, exigindo que os mecanismos de busca da 

internet removam certos resultados. Trata-se aqui de um direito abordado tanto por 

tribunais internacionais, como o Tribunal de Justiça Europeu, como por tribunais 

nacionais, por meio de juízes na Argentina e no Brasil, somados aos reguladores de 

proteção de dados em vários países. O direito em questão baseia-se principalmente 

em noções de privacidade e proteção de dados, mas também se relaciona à 

propriedade intelectual, à reputação e ao direito de publicidade.  

Reforçando uma ideia contida em uma possível elaboração do conceito, juristas 

e tribunais citam, como uma raiz intelectual, se não legal, o direito a ser esquecido 

como princípio legal segundo o qual criminosos condenados cujas sentenças são 
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cumpridas não devem ser continuamente vinculados publicamente a seus crimes, 

notadamente em meios de mídia televisiva e virtual. 

Ao aprofundar esse tema, Carter (2016) aponta que críticos à tese do direito ao 

esquecimento afirmam que o direito de ser esquecido está em conflito com a liberdade 

de expressão e pode levar a um movimento revisionista da história. Ele constata que 

vários estudiosos, em particular na América do Sul, têm denunciado o direito de ser 

esquecido em razão de sua potencialidade em permitir que os perpetradores de 

abusos maciços de direitos humanos encubram ou ofusquem suas atrocidades. Por 

outro lado, aqueles a favor do direito ao esquecimento dizem que a tecnologia digital 

preserva a memória de forma não natural e, com isso, pode impedir o perdão e o 

progresso individual, devendo dessa maneira ser aplicado. O debate sobre o direito 

de ser esquecido está longe de ser resolvido e coloca questões difíceis sobre o acesso 

e o controle de grandes quantidades de informações digitais além das fronteiras 

nacionais. Dada a natureza global da internet e a onipresença de certos mecanismos 

de busca, esse tema coloca questões que geram preocupações universais. 

Ao tratar do ‘derecho a ser olvidado’, o mexicano e pesquisador da Universidad 

Autónoma de Campeche, Víctor Manuel Collí Ek (2018, p. 77), questiona o seguinte: 

“¿Qué significa este derecho a ser olvidado? Es la posibilidad de una persona, que 

considere lesivo un resultado de una búsqueda sobre él, en los motores como Google, 

solicite y logre que tal resultado sea borrado”2. 

Como se observa, aqui também existe uma ênfase de associar o direito ao 

esquecimento à internet, e de maneira precípua, ao mecanismo de pesquisa mais 

conhecido no início do século XXI: Google.  

Ao realizar uma discussão da literatura jurídica sobre o tema, encontramos que 

o direito de ser esquecido faz parte de uma discussão global mais ampla sobre 

privacidade e meios de comunicação, e muitos livros e artigos abordam vários 

aspectos dessa discussão. Enquanto direito, o esquecimento pode ser pensado 

conceitualmente dentro do movimento da construção do fenômeno das dimensões 

dos direitos fundamentais, o qual, a partir da Revolução Francesa, com seus ideais 

                                                           
2 Tradução: “O que significa o direito de ser esquecido? É a possibilidade de uma pessoa, que considere lesivo 
um resultado de uma busca sobre si, em mecanismos de busca como Google, solicite e consiga que esse resultado 
seja apagado”.  
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de liberdade, igualdade e fraternidade, encontrou espaço na doutrina jurídica para 

uma teoria de direitos e garantias fundamentais.  

Diante desse construto teórico, os juristas no tempo presente têm considerado 

a ideia de direito ao esquecimento como um desdobramento de direitos oriundos de 

direitos e garantias fundamentais, ou em perspectiva internacional, como corolário de 

direitos humanos, com a interseccionalidade entre liberdade, privacidade, honra, 

intimidade, comunicação, acesso à informação e ampliação da internet e suas 

tecnologias como instrumentos potencializadores de poder em meio à sociedade. 

Com base em uma revisão da literatura doutrinária estrangeira proposta por Edward 

L. Carter (2016), podemos apontar ainda o seguinte como aspectos conceituais do 

direito ao esquecimento.  

Viktor Mayer-Schönberger (2009), professor de Regulação e Governança da 

Internet no Oxford Internet Institute, em sua obra ‘Delete: The Virtue of Forgetting in 

the Digital Age’ delineou as causas e os efeitos do que ele chama de ‘morte do 

esquecimento’ devido à tecnologia de comunicação onipresente. Como proposta, ele 

recomendou que as pessoas definam as datas de vencimento de arquivos, fotografias, 

entradas de blogs e outras informações digitais criadas e transmitidas 

eletronicamente. Embora Mayer-Schönberger não tenha endossado explicitamente o 

direito de ser esquecido como se desenvolveu na Europa e em outros lugares, seu 

livro é amplamente citado na literatura associada. 

Sobre esse aspecto, considerando o ofício do historiador, criticamos a saída 

proposta por Viktor Mayer-Schönberger, de colocar data de validade em documentos, 

por se tratar de algo incompatível com o trato intelectual do passado sob o viés 

historiográfico. Esse tipo de argumento nos demonstra, uma vez mais, a tensão 

existente em torno do tema, e o quão delicado é a linha entre público e privado.  

Nos Estados Unidos da América, Jeffrey Rosen (2012), jurista e professor de 

Direito na The George Washington University Law School, publicou seus estudos 

sobre o direito de ser esquecido em uma série de artigos em revistas jurídicas e na 

mídia popular. Considerado pelo historiador do direito, David Garrow, como o 

comentarista legal mais lido e influente dos EUA, em um artigo publicado no The New 

York Times em 2010, Rosen contou a história de Stacy Snyder, professora estagiária 

na Pensilvânia a quem foi negado o diploma de graduação universitária depois de 
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publicar na rede social MySpace uma foto pessoal considerada polêmica (CARTER, 

2016).  

Ao comentar o caso, Rosen (2012) mencionou uma postagem no blog do 

diretor de privacidade da Google, Peter Fleischer, a qual discutiu um sistema de três 

níveis de controle decrescente sobre as informações sobre si mesmo, com base na 

informação: primeiramente a postada pelo sujeito; em segundo lugar a postada e 

depois copiada e distribuída em outra parte por outra pessoa; e por fim, a criada e 

postada por outra pessoa. O argumento prevalecente no caso em epígrafe foi o de 

que o direito de ser esquecido entra em conflito com a garantia constitucional da 

liberdade de expressão, colocando em jogo o acesso às informações e ao trabalho 

realizado pela imprensa. 

Alguns estudiosos estadunidenses que condenam os problemas de liberdade 

de expressão suscitados pelo direito ao esquecimento também pedem aos juristas e 

legisladores europeus que revisem sua compreensão da privacidade, a partir de uma 

contraposição entre perspectivas estadunidenses e europeias do tema. A natureza 

internacional da tecnologia de comunicação digital pode significar que um regime pró-

privacidade em um país que favorece o direito de ser esquecido efetivamente 

estabelece o padrão para outras nações. Este fenômeno provocou críticas 

acadêmicas. Os estudiosos também observaram que a regulamentação do direito ao 

esquecimento, particularmente na União Europeia, restringe a coleta e o uso de dados 

de consumidores pelos anunciantes. Outra preocupação, é que o direito de ser 

esquecido poderia permitir que funcionários do governo encubram seus delitos e 

alterem o registro histórico (ROSEN, 2014). 

A discussão acadêmica também se concentrou na justificativa do direito a ser 

esquecido. Entre as possíveis bases para o direito estão a privacidade, a propriedade 

intelectual, a reputação, a proteção de dados e o direito de usufruir dos benefícios do 

progresso científico e suas aplicações. A relutância em abraçar o direito de ser 

esquecido em alguns setores está relacionada à incerteza quanto à sua origem e 

justificativa. Embora o debate acadêmico sobre o direito à privacidade nos Estados 

Unidos existisse há mais de um século, pelo menos desde que Warren e Brandeis 

escreveram na Harvard Law Review no final do século XIX, o foco da pesquisa 

acadêmica sobre o direito de ser esquecido é relativamente recente e, portanto, ainda 

há muito a ser feito (CARTER, 2016). 
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Uma vez apresentados os principais aspectos conceituais elaborados no 

campo judicial doutrinário, e atentos ao recente foco de pesquisa sobre esse direito, 

para pensarmos historicamente a possibilidade de ser esquecido judicialmente é 

preciso entender a construção temporal dessa ideia, mesmo sob a categoria de 

dimensões, uma vez que esse direito não deve ser visto como algo dado, cristalizado 

e sem a devida reflexão temporal. Isso é realizado por nós nesse trabalho por meio 

de um mapeamento intelectual de seus desdobramentos globais e locais, em uma 

abordagem metodológica que contempla o caminho de uma história das ideias. 

 Tal raciocínio nos leva a considerar que o sistema de pensamento da teoria 

das dimensões no direito encontra similaridades epistemológicas com a ideia de 

regimes de historicidade engendrada no campo da teoria da história, haja vista a 

coexistência tanto de ordens do tempo como de ordens jurídicas. 

Ao realizar um inventário do conceito de direito ao esquecimento no tempo, o 

primeiro desafio que encontramos é a identificação do conteúdo estruturante que 

envolve a própria denominação do que vem a ser o instituto. Isso porque mais do que 

um conceito, trata-se de um conjunto de ideias que ganham variações conforme o 

desenvolvimento temporal e suas especificidades, que vão do local ao global. 

Enquanto historiadores, há que se tomar um cuidado com generalizações e 

anacronismos, evitando confusões de conceitos que, apesar de aparentemente 

semelhantes, carregam em si notórias diferenças. 

Como nem sempre o ‘direito ao esquecimento’ é encontrado sob essa 

nomenclatura, podemos nos deparar com uma segunda dificuldade, que é selecionar 

as fontes mais apropriadas para a reflexão sobre o seu conteúdo.  

Assim, para que esse trabalho seja metodologicamente viável, defendemos 

que a tese do direito ao esquecimento pode ser pensada a partir da conscientização 

histórica dessa nomenclatura no âmbito historiográfico jurídico, localizados em três 

momentos de definições ou tentativas de conceituação em termos judiciais e 

processuais, cujo panorama perpassa pelo período antecedente e posterior à 

popularização da internet. 

O direito ao esquecimento é uma das principais práticas de esquecimento no 

tempo presente, e, portanto, uma plataforma de observação para entender a 

problematizada relação entre memória e esquecimento, seus limites judiciais, a 
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fronteira entre vida pública e privada, e alguns dos desafios do ofício do historiador. 

Isso se deve em razão de que sua aplicação e reprodução caminham com o advento 

e difusão dos meios de comunicação na transição do século XX para o século XXI, 

caracterizados como um dos principais marcos históricos desse período. Também, tal 

direito se apresenta como um fenômeno global e uma das grandes polêmicas no 

âmbito midiático, dividindo as opiniões de boa parte da sociedade.  

Como visto há pouco, existe nessa prática de esquecimento uma celeuma entre 

agentes do direito e intelectuais que abordam o direito ao esquecimento quanto ao 

tempo de surgimento da tese, bem como quanto ao seu conteúdo, aplicando a ideia 

de maneira anacrônica e em contextos que tratam de ideias a ela distintas, apesar de 

próximas, como as do direito de ser deixado em paz, direito à intimidade, privacidade 

e honra, e não propriamente do direito ao esquecimento. Por isso, propomos como 

argumento integrante de nossa tese que o direito ao esquecimento precisa ser 

pensado de modo crítico, evitando anacronismos e cristalizações conceituais, e sua 

periodização pode ser indicada em três dimensões, que correspondem a três 

estatutos jurídicos de práticas de esquecimento, pensados a partir de uma 

multiplicidade temporal, quais sejam: 

a) Primeira dimensão: Direito ao esquecimento emergente – composta pelo 

delineamento de direitos que, entrelaçados quanto às suas noções, contribuíram para 

a formação de um estatuto jurídico de esquecimento, engendrado a partir das 

decisões dos casos Melvin contra Reid no ano de 1931 e Sidis contra FR Publishing 

Corp (1940) nos Estados Unidos, do julgamento do caso Lebach I  realizado no ano 

de 1969 na Alemanha, e do processo de Marlene Dietrich perante o Tribunal de Paris, 

França, em 1955. Não há ainda aqui a utilização da nomenclatura ‘direito ao 

esquecimento’ em processos judiciais, mas outras noções que se confundem com 

essa ideia e que serão essenciais para a emergência desse direito, como por exemplo, 

a ideia da privacidade enquanto direito, que são evidenciadas e passam para a pauta 

de debates judiciais. 

b) Segunda dimensão: Direito ao esquecimento judicial – inaugurada na transição da 

década de 2000 para a primeira metade da década de 2010 até o advento e 

popularização da internet, momento em que a expressão ‘direito ao esquecimento’ 

passa a ser empregada em processos judiciais, especialmente por decisões na 

Argentina, Espanha e Brasil, e concentradas sobre a comunicação em jornais, cinema 
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e programas televisivos. Ademais, constata-se um movimento normativo para delinear 

a proteção de dados pessoais. Tanto a esfera judicial como a normativa ainda estarão 

restritas predominantemente a termos nacionais, onde a jurisdição não abrange outros 

territórios. Há nessa dimensão um esforço inicial para ponderar aquilo que pode e não 

pode ser esquecido, presentes em decisões de processos judiciais. 

c) Terceira dimensão: Direito ao esquecimento virtual – caracterizada pela 

popularização da internet a partir da primeira década dos anos 2000 e pelas 

determinações judiciais que ordenarão a desindexação, apagamento ou remoção de 

documentos e informação ligados a pleitos de pessoas naturais, célebres ou não, 

consideradas figuras públicas, especialmente por meio de redes sociais e outros 

meios de publicização virtual, disponibilizados especificamente na internet. Trata-se 

de um momento em que as preocupações normativas passam a transcender as 

fronteiras nacionais, haja vista a mundialização de dados com a popularização da 

internet. Isso também gera a elaboração de normas de caráter internacional – 

tratados, a apreciação desse tema por tribunais internacionais e ainda, a criação de 

protocolos na internet em sítios de mecanismos de buscas que começam a trazer os 

desafios do esquecimento judicial para o plano administrativo, considerando a 

possibilidade de retirada de informações da internet pelo simples preenchimento e 

análise de protocolos de solicitações virtuais. Há nessa dimensão uma preocupação 

quanto àquilo que pode e não pode ser esquecido, que começa a ser estabelecido em 

instrumentos normativos nacionais e internacionais. 

Importante destacar que tais dimensões não são lineares no tempo cronológico 

e não se eliminam, pois, vistas sob a ótica local, ainda hoje são constatadas a busca 

por um delineamento de direitos que integrarão a emergência de um direito ao 

esquecimento, observável em uma primeira dimensão desse direito, e por outro lado, 

o esquecimento ao esquecimento virtual se faz presente em praticamente todo espaço 

geográfico mundial em que há o alcance da internet, o que se coaduna com a 

concepção de uma multiplicidade temporal do fenômeno quanto às suas dimensões 

apresentadas.  

 Ao discutir sobre fontes documentais que versem sobre o direito a ser 

esquecido, sustentamos que estas devem ser constituídas por materiais legislativos, 

regulamentares e judiciais, e ainda, o trabalho midiático daí desenvolvido, como 
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matérias e produções que se relacionem com as decisões judiciais e normativas 

tomadas com casos debatidos processualmente.  

Tal direito é um conceito relativamente novo e, portanto, alguns dos principais 

documentos de origem ainda estão em construção e revisão. Por exemplo, o 

Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa, publicado no ano de 2016, mas 

que só começa a ser efetivamente aplicado a partir de meados do ano de 2018. Este 

regulamento buscou suplantar a Diretiva de Proteção de Dados de 1995, em razão 

desta ter se tornado desatualizada do ponto de vista jurídico devido às mudanças na 

tecnologia, entre outros motivos.  

Além do mais, conforme nos reforça Carter (2016), decisões judiciais na 

Argentina, entre outros lugares, são importantes, mas muitas vezes difíceis de serem 

localizadas e precisam de tradução. Os princípios gerais de privacidade têm sido 

estabelecidos há muito tempo em jurisdições de direito por meio de códigos e opiniões 

judiciais, mas não abordam diretamente o direito de ser esquecido no contexto da 

mídia digital. Um número de bancos de dados governamentais e comerciais on-line 

estão disponíveis para oferecer acesso a opiniões judiciais, bem como certos 

materiais legislativos e regulamentares. Os sites da União Europeia, do Tribunal de 

Justiça Europeu, da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu contêm 

documentos que podem ser utilizados como fonte primária sobre o direito a ser 

esquecido, mas são inúmeros casos, inviabilizando inventariar todos os casos 

existentes no mundo que discutem esse tema. 

Isso nos demonstra a dificuldade em delinear fontes históricas sistematizadas 

sobre o tema, de maneira que estas devem ser selecionadas em um universo de 

processos judiciais, fragmentos doutrinários, jurisprudências, normas legais, dentre 

outros meios que possibilitem o trabalho do historiador. 

 Feitos tais apontamentos, podemos indicar que as fontes que selecionamos 

para se pensar uma história do direito ao esquecimento enquanto prática de 

esquecimento constituem-se por três tipos, quais sejam, fontes impressas, fontes 

virtuais e fontes audiovisuais.  

Como fontes textuais impressas e virtuais, delineiam-se decisões judiciais 

sobre a temática, instrumentos normativos, trabalhos acadêmicos e reportagens de 

arquivos jornalísticos, dentre os quais constituem nosso acervo documental as 
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decisões dos casos Lebach I e II, Melvin contra Reid (1931), Sidis contra FR 

Publishing Corp (1940), Marlene Dietrich (1955), Max Mosley (2008), Virginia 

Cunha/Leguizamón (2009), Costeja González contra Google (2013-2014), bem como 

material normativo e jornalístico relacionados a tais decisões. Na análise sobre essa 

prática de esquecimento no Brasil, tomamos como fontes de análise o acervo de 

fragmentos de textos constitucionais e infraconstitucionais brasileiros relacionados à 

temática entre os anos de 1824 a 2018, as decisões judiciais nacionais e suas 

repercussões midiáticas que versam sobre o direito de ser esquecido e que tiveram 

repercussão, estas últimas, entre os anos de 2013 e 2018. 

Como fontes audiovisuais, o trabalho investiga produções televisivas e 

cinematográficas que constituam a memória que deseja ser esquecida, consultas a 

sítios da internet que veiculem a memória e entrevistas televisivas que promoveram o 

debate da tese do direito ao esquecimento com atores que a defendam ou a refutem, 

disponibilizadas por emissoras e/ou encontradas na internet em sites como o Youtube, 

ConJur, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal e outros tribunais 

regionais. Importante ressaltar que o tônus dessa pesquisa se concentra no fenômeno 

da tese do direito ao esquecimento em interseccionalidade com a internet e o ofício 

do historiador em tempos de virtualidade, ou seja, na história do tempo presente e em 

intersecção com a teoria da história e a teoria do direito, em análises que percorrem 

cerca de um século, mas que se concentram no período compreendido entre a década 

de 1960 até meados do ano de 2018.  

 Assim, passamos a discutir a emergência do problema do direito ao 

esquecimento, mapeando seu nascimento e os problemas concretos, práticos, 

teóricos, historiográficos e jurídicos que tiveram que ser enfrentados para que a ideia 

do esquecimento sob viés judicial seja pensada em uma história do direito de ser 

esquecido no tempo presente. 

 

1.3 Uma história do direito ao esquecimento: criação, aplicação e difusão da tese na 

sociedade internacional 

 

 O direito ao esquecimento, enquanto ideia construída no âmbito da ordem 

social e configurada na sociedade da informação altamente tecnologizada por meios 
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virtuais e telemáticos, pode ser mapeada cronológica e geograficamente em termos 

globais, em movimentos que vão de perspectivas locais a discussões continentais. 

Nesse sentido, desenvolvemos aqui um mapeamento de como essa tese é construída 

e passa a ser aplicada e difundida na sociedade internacional. 

 Sobre o conceito de sociedade internacional, essa pode ser entendida, pela 

perspectiva do direito, como um conjunto de vínculos existentes entre diversas 

pessoas e entidades interdependentes, que coexistem por diversos motivos e que 

estabelecem relações que reclamam a devida disciplina. Entre suas características, 

aponta-se que ela é uma sociedade universal, heterogênea, interestatal, paritária em 

termos de igualdade jurídica e descentralizada, em movimentos que vão de governos 

nacionais a governos mundiais (PORTELA, 2017), organismos internacionais, e ainda, 

de julgamentos que perpassam de tribunais nacionais a tribunais internacionais. 

Portanto, trata-se de um conceito formado nos meios acadêmicos internacionalistas e 

que é utilizado tanto em âmbitos governamentais como não-governamentais. 

 

1.3.1 Um filme, um pequeno gênio e um tribunal: práticas de esquecimento 

estadunidenses 

 

Em 1880 o juiz Thomas Cooley publicou nos Estados Unidos uma obra 

intitulada A treatise on the law of torts, trabalho este que ficou conhecido por trazer 

pela primeira vez na doutrina jurídica a expressão ‘right to be let alone’. Apesar de ter 

cunhado a expressão, Cooley não a associou com a noção de privacy, mencionando-

a em seu trabalho sobre responsabilidade civil (torts) como parte do seguinte trecho: 

“The right to one’s person may be said to be a right of complete immunity: to be let 

alone3”. Apesar dessa expressão ser elaborada por Cooley, ela somente ganhou 

popularidade com a publicação do artigo de autoria de Samuel D. Warren e Louis D. 

Brandeis, intitulado ‘The right to privacy’ (BARCELLAR, 2015). 

Isso ocorreu no ano de 1890, ocasião em que esses juristas norte-americanos 

popularizaram em um artigo publicado na revista de Direito de Harvard a expressão 

                                                           
3 Tradução: “O direito de uma pessoa pode ser entendido como um direito de imunidade completa: ser deixado 
em paz”. 
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‘right to be let alone’, ou seja, ‘o direito de ser deixado em paz’ (BRANDEIS; WARREN, 

1890). Essa ideia passou a ser discutida nos meios acadêmicos e judiciais como um 

dos principais fundamentos que sustentam o direito à privacidade (right to privacy) nos 

Estados Unidos, de modo que boa parte de juristas passaram a ver nessa ideia uma 

suposta origem do direito ao esquecimento que surge, de fato, em termos judiciais, 

em meados do século XX, projetando no passado uma ideia a eles contemporânea. 

Isso se deu porque Brandeis e Warren inauguraram uma discussão sobre o direito à 

privacidade que marcou os registros históricos do direito estadunidense, servindo de 

fundamento até o tempo presente para a elaboração de doutrinas e prolação de 

julgados por todo o planeta. Estes juristas estadunidenes puseram em evidência a 

ocorrência de transformações sociais, políticas e econômicas, bem como o 

surgimento de novos inventos, como a fotografia, que contribuíram para a ocorrência 

de violações da vida privada das pessoas. 

Segundo essa concepção, privacy, enquanto direito, tirou a privacidade do 

âmbito da propriedade, inserindo-a como característica personalíssima das pessoas 

naturais. As ideias centrais dessa concepção envolviam o direito de estar só (ou ser 

deixado em paz), compreendido nos pensamentos, emoções e sentimentos do 

indivíduo, não importando a forma de sua manifestação; o sentimento íntimo das 

pessoas, inclusive contra a imputação de fatos verdadeiros, com intuito malicioso ou 

não de quem anuncia os fatos; não se confundia com o direito de propriedade 

intelectual ou artística; suas formas de violação poderiam ser várias, implicando um 

revelar e uma publicidade indesejados pelo sujeito; um dos aspectos do direito à 

personalidade do indivíduo. (SAMPAIO, 1998). 

De acordo com Danilo Doneda (2006), o artigo de Brandeis e Warren se tornou 

referência em inúmeros trabalhos sobre privacidade e marco do início do debate sobre 

o assunto e reproduziu uma tendência de fundamentar de maneira diferente o direito 

à privacidade, desassociando-a da perspectiva sobre o direito à propriedade. Um dos 

fundamentos que passa a ser notado é que o princípio da proteção à privacidade não 

será mais visto pelo viés da propriedade privada, e sim pela ‘inviolate personality4’, 

evidenciando, assim, um direito de natureza pessoal com base na proteção da pessoa 

humana, tornando-se um fundamento relevante para a proteção da privacidade no 

                                                           
4 Tradução: ‘inviolabilidade da personalidade’. 
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final do século XIX e servindo de arcabouço epistemológico desse direito no próximo 

século. O ineditismo do artigo esteve em preconizar uma força ao novo ‘right to 

privacy’, sendo mais do que mero reflexo de uma época e fazendo estender sua 

influência por algumas de suas características, tais como 

(i) partia-se de um novo fato social, que eram as mudanças trazidas para a 
sociedade pelas tecnologias de informação (jornais, fotografias) e a comunicação 
de massa, fenômeno que se renova e continua moldando a sociedade futura; (ii) o 
novo “direito à privacidade” era de natureza pessoal, e não se aproveitava da 
estrutura da tutela da propriedade para proteger aspectos da privacidade; (iii) no 
que interessa somente aos EUA, o artigo abriu o caminho para o reconhecimento 
(que porém ainda tardaria décadas) do direito à privacidade como um direito 
constitucionalmente garantido. (DONEDA, 2006, p. 139) 

 

O êxito do artigo The right to privacy, publicado no final do século XIX e cuja 

influência se estendeu pelo século XX, despertou a atenção de teóricos e juízes na 

descoberta e aplicação dos direitos à intimidade e à vida privada, não só nos Estados 

Unidos, como também na Europa, levando tal concepção ao reconhecimento 

positivado da privacidade a partir de meados do século XX, a ponto de se caracterizar 

como direito autônomo (SAMPAIO, 1998). 

Ao examinar esse tema e se referir à linha de pensamento jurídico-doutrinária 

inaugurada nos Estados Unidos, especialmente por Warren em 1890, que além de 

acadêmico era juiz, Tim Sharp (2018) aponta que o direito à privacidade busca 

proteger as informações pessoais do escrutínio público, como por exemplo, em casos 

de proteção às informações sobre o quadro de saúde de uma pessoa ou o 

delineamento de políticas e declarações de privacidade. Nesse sentido, a privacidade, 

enquanto direito, deve ser harmonizada com os interesses imperiosos do Estado, 

incluindo a promoção da segurança pública e a melhoria da qualidade de vida. 

Enquanto muitos americanos estão cientes de que o governo coleta informações 

pessoais, a maioria diz que a vigilância do governo é aceitável. 

O direito à privacidade na história do direito estadunidense está ligado à 

autonomia pessoal de escolher se deve ou não ter certos atos ou experiências 

expostas socialmente. Embora o direito de ser deixado em paz não seja 

explicitamente declarado na Constituição dos Estados Unidos da América que se 

encontra em vigor desde o ano de 1787, agentes do direito entendem que algumas 

emendas fornecem garantias que o preservem, fazendo parte de sua genealogia, 

como por exemplo, a proteção da privacidade das crenças pela primeira emenda, a 
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inviolabilidade da casa em face de militares pela terceira emenda, a privacidade de 

informações pessoais contra pesquisas não razoáveis pela quarta emenda, e ainda a 

nona emenda que indica que a taxatividade constitucional de certos direitos não deve 

ser interpretada como negação ou depreciação de outros direitos pertencentes ao 

povo (ESTADOS UNIDOS, 2018). Ou seja, trata a nona emenda de uma proteção da 

privacidade para outras situações não previstas especificamente nas oito primeiras 

emendas do texto constitucional americano.  

O direito à privacidade é ainda inserido por juristas como decorrente da 14ª 

emenda da constituição americana, datada de 1868, em sua primeira parte, a qual 

afirma que: 

 

No State shall make or enforce any law which shall abridge the 
privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any 
State deprive any person of life, liberty, or property, without due 
process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal 
protection of the laws (UNITED STATES, 1868) 5. 

 

Apesar dessa emenda dispor que nenhum estado americano fará ou aplicará 

qualquer lei que proporcione privilégios ou imunidades aos cidadãos dos Estados 

Unidos, nem privará qualquer pessoa do devido processo legal e da proteção 

jurisdicional sob a égide da igualdade de proteção de suas leis, algumas proteções 

são definidas de forma restrita e geralmente dizem respeito a situações ligadas à vida 

privada, como família, casamento, maternidade, procriação e criação de filhos. Ou 

seja, apesar da privacidade ainda não ser entendida como direito à época da 14ª 

emenda, sua conclusão lógica é dela decorrente e acatada como argumento 

justificativo por agentes do direito.  

Ao realizar um levantamento histórico de decisões sobre esse tema, Tim Sharp 

(2018) cita que em 1965 a Suprema Corte, ao julgar o processo de Griswold contra 

Connecticut, manteve a privacidade conjugal e derrubou a proibição da contracepção, 

reconhecendo que as várias garantias constitucionais criaram uma ‘zona de 

privacidade’. Isso também se deu em 1969 no caso Stanley contra Georgia em que o 

tribunal decidiu que o direito à privacidade protegia o direito de possuir e ver 

                                                           
5 Tradução: “Nenhum Estado fará ou aplicará qualquer lei que restrinja os privilégios ou imunidades dos cidadãos 
dos Estados Unidos; nenhum Estado pode privar qualquer pessoa da vida, liberdade ou propriedade, sem o 
devido processo legal; nem negar a qualquer pessoa dentro de sua jurisdição a igualdade de proteção das leis”. 
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pornografia em sua própria casa, de modo que um Estado não poderia ditar a um 

homem em sua própria casa quais livros pode ler ou que filmes pode assistir. E ainda, 

no caso Lawrence contra Texas em 2003, quando a Suprema Corte revogou uma 

decisão após descobrir que o Texas havia violado direitos de dois homossexuais 

quando aplicou uma lei proibindo a ‘sodomia’. Na decisão, o juiz Anthony Kennedy 

escreveu que os dois homens devem ter suas vidas privadas respeitadas, pois o 

Estado não pode rebaixar sua existência ou controlar seu destino, tornando sua 

conduta sexual privada uma conduta antijurídica. O direito à liberdade e privacidade 

lhes dá pleno direito de se envolver em suas escolhas e condições existenciais sem 

intervenção do governo (SHARP, 2018). 

Trazendo essa discussão para o âmbito midiático, Bruno Fontenele Cabral 

(2014) afirma que, nos Estados Unidos, a liberdade de expressão e a liberdade de 

imprensa possuem uma dimensão poucas vezes vista em outros países. Cabral 

descreve que isso pode ser identificado em três exemplos de casos judiciais, quais 

sejam: New York Times contra Sullivan, onde se constata a permissão de publicação 

de quaisquer manifestações, até informações inverídicas (fake news); The New York 

Times contra Estados Unidos, ocasião em que se firma o entendimento de que a 

liberdade de imprensa não pode ser restringida com a alegação genérica de defesa 

da segurança nacional; e ainda o caso de Miami Herald Publishing contra Tornillo, 

situação em que houve argumentação tendente a considerar o direito de resposta 

como inconstitucional. 

Diante do exposto, importante destacar as considerações de Carter (2016), o 

qual assevera que, apesar de muitos estados americanos terem um conceito bem 

desenvolvido do direito de publicidade, que protege o uso do nome de um indivíduo, 

apelido ou semelhança nas relações comerciais, há uma esfera de exceção para 

informações que são dignas de notícia. A noticiabilidade, ou interesse público, 

geralmente supera a privacidade nos Estados Unidos, fato este já reconhecido e 

consagrado desde 1890, por Samuel Warren e Louis Brandeis na Harvard Law 

Review. 

Ao retratar essa discussão do instituto jurídico da privacidade na história do 

direito estadunidense, chegamos especificamente a um de seus desdobramentos, que 

na visão de juristas, é o direito ao esquecimento. Qual a relação entre privacidade e 

esquecimento enquanto direitos? Por que os juristas consideram o direito de ser 
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deixado em paz como precursor do direito ao esquecimento, e às vezes, como 

conceitos idênticos? Seria adequado pensar historicamente a identidade entre essas 

duas concepções? 

Privacidade e esquecimento, apesar de terem alguns elementos de identidade 

comuns, devem ser vistos como direitos diferentes, pois o estatuto constitutivo de 

ambos é diferente, além de que tais noções se constituem em momentos distintos. 

Apesar disso, a ligação entre as duas ideias tem sido realizada em muitas narrativas, 

o que afirmamos ser um equívoco.  

A partir de uma investigação da gênese dessa ligação, em termos judiciais, a 

possibilidade de ser ‘deixado em paz’ ou ‘esquecido’ judicialmente tem sido legada 

pelas narrativas jurídico-doutrinárias em um primeiro momento à jurisprudência dos 

Estados Unidos a partir da década de 1930, precipuamente nos casos de Melvin 

contra Reid em 1931 e no caso de Sidis contra FR Publishing Corp em 1940, os quais 

tivemos acesso aos autos do processo judicial, hoje disponibilizados na íntegra pela 

internet (CASETEXT, 2018). 

 Se considerarmos a ideia de esquecimento enquanto direito apresentado 

perante um tribunal para seu julgamento, alguns juristas sustentam que essa ideia 

começa a aparecer judicialmente pela primeira vez nos Estados Unidos na transição 

da década de 1920 para 1930 na Califórnia, após a gravação do filme The Red Kimono 

(O Kimono Vermelho) que se realizou no ano de 1925 e teve repercussão nos anos 

posteriores (FRIEDMAN, 2007). 

 

Figura 1 – Capa do filme The Red Kimono, 1925. 
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   (VITAL EXCHANGES. INC., 1925, Movie Poster) 

 

Tal produção midiática retratou um caso envolvendo Gabrielle Darley, jovem 

prostituta, acusada de homicídio no ano de 1918. Após ter sido inocentada na Corte 

Americana e reconstituído sua vida social pela formação de uma família e mudança 

de trajetória de vida, anos à frente, uma diretora de cinema produziu um filme que 

relatava em um trecho a vida da mulher durante sua juventude. Ao identificar tal 

situação, seu marido, Melvin, entrou com uma ação pleiteando reparação civil por 

violação da vida privada, ao ver produzido pela ré, Dorothy Reid, o filme “The Red 

Kimono”, que relatava a história de sua esposa. A Corte da Califórnia, atendendo ao 

pedido do marido de Gabrielle, entendeu que fatos passados não devem assombrar 

eternamente a vida de uma pessoa, de tal forma que impeça o desenvolvimento de 

sua personalidade e que venha a prejudicar sua reputação e posição social (UNITES 

STATES, CALIFORNIA, 1930; MARTINS, 2014).  

Dessa forma, no caso de Melvin contra Reid, em que uma ex-prostituta foi 

acusada de homicídio e depois absolvida, tentando posteriormente assumir um lugar 

quieto e anônimo na sociedade, mas com sua história revelada em 1925 pelo filme 

The Red Kimono, que teve seu pedido deferido pelo Tribunal Americano para obter 

reparação pelo ato de violação da vida privada, foi firmada a tese de que os fatos 
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pretéritos não deveriam ser eternamente lembrados em casos de constrangimento 

social como esse. O tribunal argumentou que qualquer pessoa que viva uma vida de 

retidão tem esse direito à felicidade que inclui a liberdade de ataques desnecessários 

ao seu caráter, posição social ou reputação (UNITED STATES, Melvin v. Reid, 112 

Cal.App. 285, 297 P. 91 (1931) at 852-853).  

O segundo caso mais publicizado envolvendo a emergência dessa ideia na 

história do direito estadunidense foi o de Sidis contra FR Publishing Corp. No caso em 

epígrafe, o autor da ação, William James Sidis, era uma criança prodígio que teve sua 

vida imensamente noticiada durante a infância. Muitas pessoas criaram uma 

expectativa sobre o futuro brilhante que o ‘pequeno gênio’ teria. Ao crescer, Sidis 

desejou passar sua vida adulta em silêncio, sem reconhecimento; no entanto, isso foi 

interrompido por um artigo jornalístico (UNITED STATES, Sidis v F-R Publishing 

Corporation 311 U.S. 711 61 S. Ct. 393 85 L. Ed. 462 1940 U.S.). 

O jornal The New Yorker publicou um artigo denominado ‘Where are they 

now?’, questionando por onde andavam pessoas que haviam recebido extensa 

cobertura de notícias no passado. 

 

Figura 2 – Primeira página da reportagem ‘Where are they now?’ publicada pelo 

Jornal The New Yorker em 14 de agosto de 1937 
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                             (THE NEW YORKER, Saturday, August 14, 1937, p. 22.) 

Considerando que a noticiabilidade, ou interesse público, geralmente supera a 

privacidade nos Estados Unidos, a Corte de Apelações dos Estados Unidos sustentou 

que o público mantinha um interesse legítimo em saber se Sidis havia cumprido a 

trajetória intelectual de sua infância e juventude (CARTER, 2016). Afinal, o que se 
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sucedeu ao pequeno gênio anos após a publicação de um vasto acervo jornalístico 

décadas antes? 

Nesse caso, a Corte considerou que havia limites para o direito de controlar a 

vida e os fatos sobre si mesmo, sustentou que há valor social nos fatos publicados, e 

que uma pessoa não pode ignorar seu status de celebridade apenas porque ela quer 

(UNITED STATES, Sidis v F-R Publishing Corporation 311 U.S. 711 61 S. Ct. 393 85 

L. Ed. 462 1940 U.S.). Nesse ínterim, nosso objeto de pesquisa intersecciona com a 

emergência da cultura da celebridade, ou seja, a criação de figuras públicas com a 

promoção de seus nomes nos meios de comunicação para cedo ou tarde serem 

esquecidas. Trata-se de uma característica da sociedade hipermidiática, mas que 

remonta ao século XVIII, no despontar do iluminismo, da opinião pública e das 

primeiras técnicas de comunicação à distância, como jornais, revistas, prensas de 

gravura e ateliês de moda (LILTI, 2018), e que transparece no caso Sidis. Sobre esse 

quesito, aprofundaremos a discussão adiante, quando tratarmos do caso ‘Xuxa’ de 

direito ao esquecimento no Brasil. 

Ao voltarmos nossa concentração aos casos Melvin e Sidis, observamos que o 

direito de ser deixado em paz é conectado com a ideia de memória e esquecimento, 

o que levou alguns juristas a considerarem tais situações como precursoras de um 

direito ao esquecimento, e ainda outros, como o próprio direito ao esquecimento. 

Privacidade ou esquecimento? Defendemos que o caso Melvin contra Reid 

liga-se mais à noção de defesa da privacidade do que direito ao esquecimento. 

Contudo, é de se notar que o conteúdo da decisão judicial que assegurou o direito à 

privacidade de Melvin promoveu a ideia de ser esquecida enquanto direito, ao 

sustentar que os fatos pretéritos não deveriam ser eternamente lembrados em casos 

de constrangimento social, o que coloca na narrativa de muitos juristas esse caso 

como uma possível origem histórica do direito ao esquecimento, à qual refutamos. 

Apesar da diferença entre tais concepções (direito à privacidade x direito de ser 

deixado em paz x direito ao esquecimento) ser clara, juristas que sustentam a 

aplicação da tese do direito ao esquecimento passaram a invocar esses casos nas  

narrativas judiciais a partir da primeira década dos anos 2000, quando o debate em 

torno da privacidade voltou a se intensificar com o advento e popularização da internet, 

ocasião em que muitas pessoas passaram a buscar o direito ao esquecimento em 
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âmbito virtual, especialmente após o ano de 2006, com o aparecimento na Argentina 

dessa possibilidade pelo viés do mundo jurídico e que será discutido em momento 

oportuno nesse trabalho, o que resultou em uma onda de ações pelo mundo (NEW 

YORK TIMES, 2010). 

Ao gerar um intenso debate sobre tal possibilidade, Handel (2012) e Walker 

(2012) apontam que prevalece nos Estados Unidos o entendimento de que a maior 

parte da sociedade faz oposição ao reconhecimento de aplicação da tese, pois 

prevalece a alegação de que ela afetará a liberdade de expressão e sua própria 

garantia jurídica, ou constituirá censura, violando assim, potencialmente, o direito à 

liberdade de expressão das pessoas, protegido pela Constituição dos Estados Unidos. 

Para tais autores, essas críticas são consistentes com a proposta de que a única 

informação que pode ser removida por solicitação do usuário é o conteúdo que eles 

mesmos enviaram. 

Em um artigo de opinião publicado em junho de 2014 na revista Forbes, Joseph 

Steinberg (2014) observou que muitas das proteções de privacidade que os 

americanos acreditam desfrutar, até mesmo algumas garantidas por lei, foram 

minimizadas e até mesmo destruídas pelos avanços tecnológicos. Steinberg, ao 

explicar a necessidade de existir uma legislação nos Estados Unidos que garanta o 

direito de ser esquecido, observou que as leis existentes que exigem que informações 

inadequadas sejam removidas dos relatórios de serviços de proteção ao crédito após 

um período de tempo, e que permitam o arquivamento ou extinção de registros 

criminais, são efetivamente prejudicadas pela capacidade de futuros credores ou 

empregadores encontrarem para sempre tais informações aparentemente arquivadas 

e escondidas em questão de segundos, fazendo uma simples pesquisa na internet. 

Outro marco que encontramos sobre a discussão desse direito nos Estados 

Unidos é localizado no início do ano de 2015, ocasião em que o programa televisivo 

‘Intelligence Squared US’ realizou um debate centrado na seguinte questão: os 

Estados Unidos devem adotar o direito de ser esquecido na Internet? Disponibilizado 

no Youtube (2015) sob o título “The U.S. Should Adopt The 'Right To Be Forgotten' 

Online?”, constatou-se que as opiniões contrárias ao esquecimento no programa 

ganharam com uma maioria de 56% do público votante.  
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Enquanto as opiniões entre os especialistas estão divididas nos Estados 

Unidos, uma pesquisa indicou que nove em cada dez americanos querem alguma 

forma do direito a ser esquecido (COFFEE, 2018).  

A partir de então, organizações, como a organização de defesa do consumidor 

Consumer Watchdog, bem como representantes políticos, começaram a se mover 

para que o direito de ser esquecido fosse garantido em termos legislativos aos 

americanos. Por exemplo, em março de 2017, dois políticos de Nova York, Tony Avella 

e David Weprin, apresentaram um projeto de lei em que propunham a possibilidade 

de que os indivíduos exigissem que mecanismos de busca removessem informações 

que pudessem ser consideradas imprecisas, irrelevantes, inadequadas ou 

excessivas, sob o argumento de que tudo aquilo que não é mais atual para o debate 

ou discurso público e se enquadra em informação indesejável poderia causar danos 

às pessoas (WASHINGTON POST, 2017). 

A discussão sobre a emergência do direito ao esquecimento nos Estados 

Unidos gera no tempo presente intensos debates e ainda não é uma questão que está 

totalmente próxima de ser resolvida, de forma que projetamos o acompanhamento 

dessas discussões para o tempo futuro. Todavia, o contexto histórico-jurídico 

estadunidense nos permite esboçar uma primeira dimensão do direito de ser 

esquecido, qual seja, o direito ao esquecimento emergente, composto pelo 

delineamento de direitos que, somados, contribuíram para a formação de uma noção 

jurídica de esquecimento, engendrada a partir da discussão sobre a emergência da 

privacidade enquanto direito e das decisões Melvin contra Reid em 1931 e Sidis contra 

FR Publishing Corp (1940) nos Estados Unidos. Não há ainda aqui a utilização da 

nomenclatura ‘direito ao esquecimento’ em processos judiciais, nem estamos diante 

da concretização e afirmação desse conceito, mas de outras noções que se 

confundem com essa ideia e que serão adicionadas ao conteúdo epistemológico 

desse direito, sendo assim evidenciadas e transpostas para a pauta sobre o direito ao 

esquecimento em debates sociais e judiciais nas narrativas do final do século XX e 

início do século XXI. 

 

1.3.2 Der soldatenmord von Lebach: esquecimentos na Alemanha 
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A discussão sobre a emergência de um direito ao esquecimento é encontrada 

também no debate histórico em torno do tema e nas narrativas elaboradas a partir da 

prática judicial na Alemanha, com os processos judiciais dos casos Lebach I e II. Trata-

se de dois casos em que uma dimensão jurídica emergente de esquecimento foi 

empregada, quando o Tribunal Constitucional Federal na década de 1960 tratou de 

equilibrar o interesse de ressocialização de um ex-criminoso, por um lado, e o 

interesse do público pelo crime, por outro. Mesmo que o interesse pela informação 

inicialmente prevalecesse, o Tribunal Constitucional Federal decidiu que o resultado 

da pesagem poderia mudar com o passar do tempo em favor do interesse de 

reabilitação. 

A respeito do primeiro caso, Lebach I (BVerfGE 35, 202), constatamos que ele 

teve início no ano de 1969, quando quatro soldados alemães foram assassinados 

enquanto dormiam na cidade de Lebach. Após o processo, um dos condenados, que 

havia cumprido integralmente sua pena e iria deixar a prisão, ficou sabendo que o 

canal de televisão Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) exibiria um documentário 

sobre o crime em epígrafe, intitulado ‘Der Soldatenmord von Lebach’. O documentário 

estava destinado a ir ao ar numa sexta-feira à noite, dia 09 de maio de 1969, pouco 

antes da soltura do condenado coadjuvante (DEUTSCHLAND, 2018).  

Conforme aponta Robertson (2010) em sua obra ‘The judge as political theory’, 

nesse episódio televisivo seriam mostradas fotos dos condenados, seus nomes, e 

insinuações de que eram homossexuais, um tema extremamente tabu e desabonador 

para a sociedade da época.   

Diante disso, o condenado ajuizou uma demanda para impedir a exibição do 

programa e assim evitar o dano, mas não obteve ganho de causa, de modo que o 

documentário6 foi assim exibido em rede nacional. 

 

Figura 3 – Recorte imagético do documentário intitulado ‘Der Soldatenmord von 

Lebach’ exibido pelo canal de televisão Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) em 

1969 

                                                           
6 O documentário acima citado está disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=UX_3C_pIsjU>. 
Acesso: out. 2018. 
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    (Foto: Reprodução/Youtube, AKTENZEICHEN XY 09.05.1969 Teil 1) 

 

Não obtendo ganho de causa nas instâncias inferiores, o reclamante recorreu 

ao Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, o qual apreciou o mérito dos fatos. 

Discutia-se, em síntese, se deveria prevalecer a liberdade de imprensa ou a proteção 

constitucional do direito de personalidade e privacidade. 

Ao decidir o mérito do caso Lebach I, o Tribunal Constitucional Alemão 

asseverou que a proteção constitucional da personalidade não admitiria que a 

imprensa explorasse, por tempo ilimitado, a pessoa do criminoso e sua vida privada. 

Nesse sentido, consta da decisão que: 

 

[...] 

Wägt man das umschriebene Informationsinteresse an einer 
entsprechenden Berichterstattung im Fernsehen generell gegen den 
damit zwangsläufig verbundenen Einbruch in den 
Persönlichkeitsbereich des Täters ab, so verdient für die aktuelle 
Berichterstattung über Straftaten das Informationsinteresse im 
allgemeinen den Vorrang. Wer den Rechtsfrieden bricht … muß 
grundsätzlich auch dulden, daß das von ihm selbst durch seine Tat 
erregte Informationsinteresse der Öffentlichkeit in einer nach dem 
Prinzip freier Kommunikation lebenden Gemeinschaft auf den dafür 
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üblichen Wegen befriedigt wird. (VerfGE 35, 202, 231 f.) 
(DEUTSCHLAND, 2018, online) 7.  

(...) 

“Hat die das öffentliche Interesse veranlassende Tat mit der 
Strafverfolgung und strafgerichtlichen Verurteilung die im Interesse 
des öffentlichen Wohls gebotene gerechte Reaktion der Gemeinschaft 
erfahren und ist die Öffentlichkeit hierüber hinreichend informiert 
worden, so lassen sich darüber hinausgehende fortgesetzte oder 
wiederholte Eingriffe in den Persönlichkeitsbereich des Täters in der 
Regel nicht rechtfertigen; sie würden namentlich bei 
Fernsehsendungen mit entsprechender Reichweite über den Täter 
eine erneute soziale Sanktion verhängen”. (BVerfGE 35, 202, 233 f.) 
(DEUTSCHLAND, 2018, online) 8. 

[...] 

 

Ou seja, observa-se da leitura dos fragmentos da decisão acima que a 

divulgação de informações de caráter pessoal, noticiadas posteriormente, serão 

inadmissíveis se tiverem o condão, em face da informação atual, de provocarem um 

prejuízo consideravelmente novo ou adicional à pessoa do criminoso, especialmente 

se ameaçar sua reintegração à sociedade e sua ressocialização. Contudo, essas 

informações devem ser permitidas quando o trabalho midiático sobre um crime grave, 

que identifica o autor do crime, for transmitido logo após o acontecimento dos fatos, 

pois ao praticar uma conduta criminosa, a pessoa terá causado transtornos à paz 

social e com isso os meios de comunicação possuem liberdade de publicizar os fatos 

por serem uma informação de interesse público. 

A partir da análise processual deste caso, bem como da observância a 

comentários de juristas que argumentam sobre esse processo (SARLET, 2017), 

examinamos que o autor da demanda judicial conseguiu no Tribunal Constitucional 

uma liminar que tinha sido negada na justiça ordinária, proibindo a circulação do 

programa, porque concretamente estava em causa uma afetação proporcional da 

liberdade de expressão, porque já havia tido uma divulgação massiva nos meios 

                                                           
7 Tradução: “Se compararmos o interesse circunscrito na informação de um relatório correspondente pela 
televisão e a inevitável violação da personalidade do infrator, para o relato atual de crimes, o interesse pela 
informação geralmente tem precedência. Quem viola a paz legal deve, em princípio, também tolerar o fato de 
que o interesse da informação do público, que é despertado por ele mesmo através de seu ato, é satisfeito de 
maneira usual por uma comunidade que vive do princípio da livre comunicação”. 
8 Tradução: “Se a acusação e a condenação criminal da causa de interesse público tiverem dado origem a uma 
reação justa da comunidade no interesse do bem público e o público tiver sido adequadamente informado, 
qualquer interferência adicional ou repetida na personalidade do perpetrador poderá ser permitida. Regra não 
justificada; eles imporiam uma sanção social renovada ao perpetrador, especialmente no caso de transmissões 
televisionadas.” 
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televisivos, nos jornais, do caso em si, do homicídio, do julgamento, e naquela 

situação concreta, o sujeito estava, de fato, com a possibilidade concreta, de ter 

inviabilizado seu livramento condicional e a ressocialização.  

Firmou-se o entendimento de que o princípio da proteção da personalidade 

deveria prevalecer aqui em relação à liberdade de informação e a liberdade de 

imprensa, e que a divulgação da reportagem iria causar grandes prejuízos ao 

condenado.  

Vinte anos depois, entre os anos de 1993 e 1994, um outro dos condenados à 

prisão perpétua resolveu, diante de uma nova reconstituição dos fatos, feito em outro 

canal de televisão alemão, discutir novamente o caso em termos judiciais na 

Alemanha.  

Esse é conhecido como o caso Lebach II. O autor da segunda ação envolvendo 

os fatos ocorridos na cidade de Lebach buscou em juízo proibir a veiculação da 

produção televisiva, pois entendeu que vinte anos após o ocorrido, a informação já se 

esgotou. Basicamente, isso seria reavivar os fatos e colocar novamente a si e a seus 

familiares uma exposição pública desnecessária. 

Nesse segundo caso, o autor conseguiu no Tribunal Ordinário alemão uma 

liminar, sob o fundamento da invocação do precedente do primeiro caso. 

Diferentemente do caso Lebach I, no qual o cidadão havia recorrido, dessa vez foi o 

canal de televisão quem recorreu ao Tribunal Constitucional alemão. O colendo julgou 

procedente o pleito do canal televisivo, sob o argumento de que, na circunstância 

anterior, haveria uma prevalência dessa noção que nem era chamada ainda de 

esquecimento na proposição personalidade. Mas nesse segundo caso, em que pese 

a notícia realmente já haver se esgotado, ao mesmo tempo não haveria nenhum 

direito concreto à causa que teria sua ação obstaculizada, em função da veiculação 

televisiva. Portanto, não haveria nenhum motivo racional e proporcional, nessas 

circunstâncias, para deferir o direito de ser esquecido (SARLET, 2017). 

Após esses dois casos emblemáticos, a ideia de um direito ao esquecimento 

emergente na Alemanha, somada a outros casos no âmbito de discussões jurídicas 

nacionais e internacionais, começou a ser delineada e foi colocada em cena, 

especialmente quando voltou a se popularizar com a internet, seguindo as trilhas que 

foram definidas por outros tribunais pátrios, como o tribunal argentino, por tribunais 



54 
 
 

internacionais, como o Tribunal de Justiça Europeu, e também esboçadas pelas 

políticas de mecanismos de busca, que serão discutidas posteriormente em nossa 

pesquisa.  

 

1.3.3 L'informatique, aux fichiers et aux libertés: a França e o esquecimento 

 

 No início do século XX foi travada na França uma batalha judicial entre um 

médico e um encarregado de filmagens que ganhou grande repercussão. O médico-

cirurgião Doyen passou a filmar suas intervenções cirúrgicas para fins acadêmicos e 

didáticos. Ocorre que o encarregado de algumas filmagens, Parnaland, comercializou 

cópias das películas, que, por sua vez, passaram a ser divulgadas, chegando, 

inclusive, a serem estreadas em salas de cinema. Inconformado com o ocorrido, o 

médico ingressou com uma ação judicial em face de Parnaland pleiteando perdas e 

danos, de modo que em 1905, obteve uma sentença favorável, cuja redação contou 

com o seguinte trecho: 

A propriedade imprescritível que toda pessoa tem sobre sua imagem, sobre 
seu rosto, sobre seu retrato, lhe dá o direito de proibir a exibição desse retrato, 
sob pena de, em caso de haver-se produzido sem seu consentimento, em 
condições que pudessem prejudicá-la, ser-lhe facultado pedir reparação de 
perdas e danos (PARIS apud CASTRO, 2014). 

  

Até esse momento, era possível notar na experiência judicial francesa que a 

forma de entender esse direito em discussão era emoldurada pelo viés da propriedade 

e não pela orientação da personalidade. Considerando a construção de um quadro 

teórico e de garantia dos direitos personalíssimos, em especial pela influência do 

direito à privacidade (right to privacy) engendrado nos Estados Unidos a partir de 

Warren e disseminada pela Europa, alguns processos judiciais passaram a considerar 

a imagem e as informações pessoais sob esse novo ângulo personalíssimo.  

Nesse contexto, o caso mais emblemático refere-se ao pleito de Marlene 

Dietrich perante o Tribunal de Paris em 6 de março de 1955. Após a publicação de 

uma série de matérias jornalísticas9 que continham alegações a respeito de sua vida 

                                                           
9 Algumas dessas matérias estão disponível em: < http://lastgoddess.blogspot.com/2012/11/marlene-dietrichs-
confidential-file.html>. Acesso: out. 2018. 
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privada e de um suposto (ou suposta) affair da atriz, o Tribunal parisiense decidiu 

majorar um pedido de indenização feito por Marlene (PASSOS, 2014).  

Ao realizar um estudo sobre esse caso, René Ariel Dotti (1980) sustentou o 

argumento de que esse processo é a “pedra fundamental” do direito ao esquecimento, 

especialmente após o Tribunal de Paris reconhecer expressamente que: 

(...) as recordações da vida privada de cada indivíduo pertencem ao 
seu patrimônio moral e ninguém tem o direito de publicá-las mesmo 
sem intenção malévola, sem a autorização expressa e inequívoca 
daquele de quem se narra a vida”. O direito ao esquecimento, como 
uma das importantes manifestações da vida privada, estava então 
consagrado definitivamente pela jurisprudência, após um lenta 
evolução que teve, por marco inicial, a frase lapidar pronunciada pelo 
advogado Pinard em 1858: “O homem célebre, senhores, tem o direito 
a morrer em paz”! (DOTTI, 1980, p. 92). 

 

Com isso, foi dada publicidade à discussão na França por meio de um processo 

judicial que estava em jogo a liberdade de informação por parte da imprensa em 

contraponto às liberdades privadas e representadas pela ação movida pela atriz. 

Assim como nos casos estadunidenses e alemães, não há ainda aqui a utilização da 

nomenclatura ‘direito ao esquecimento’ em processos judiciais, mas constatam-se 

outras noções que se confundem com essa ideia e que serão evocadas na eclosão 

desse direito, sendo assim evidenciadas e transpostas para a pauta de narrativas 

sobre o direito ao esquecimento em debates sociais e judiciais nas narrativas do final 

do século XX e início do século XXI. A análise dessa decisão francesa nos coloca 

dentro do esboço de uma primeira dimensão do direito de ser esquecido, qual seja, o 

direito ao esquecimento emergente, composto pelo delineamento de direitos que, 

somados, contribuíram para a formação de uma noção jurídica de esquecimento.  

Ademais, aponta possibilidades de análise do nascimento da noção de 

celebridade, coadunando-se com Lilti (2018), para o qual, a expansão da celebridade 

é ligada ao desenvolvimento da publicidade e uma nova concepção do eu. A partir da 

nova esfera pública, a celebridade suplantou os dois outros gêneros clássicos de 

notoriedade: a glória e a reputação. Enquanto a glória se deve às façanhas póstumas, 

a reputação depende de um grupo e da socialização de opiniões. A celebridade 

desperta a curiosidade do grande público e estabelece com ele um pacto de 

‘intimidade à distância’ e encerra um antagonismo: de um lado é o sonho coletivo de 

ascensão social; por outro, é alvo de críticas e ironias, por ser considerada superficial 
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e efêmera. Após a publicação de uma série de matérias jornalísticas que continham 

alegações a respeito de vida privada e de um(a) suposto(a) affair de Marlene Dietrich, 

a atriz se vê pelo lado sombrio de figura pública, qual seja, a crítica e ironia, e busca 

em termos judiciais amenizar essa dissensão, sob a égide do direito à privacidade, ao 

direito de ser deixada em paz, a um emergente direito de ser esquecida. 

Quanto ao desdobramento judicial dessa ideia, Fraçois Ost (2005) menciona a 

decisão do caso de Mme. Filipachi Cogedipresse, datada de 1983, ocasião em que o 

Tribunal de última instância de Paris considerou o seguinte: 

(...) qualquer pessoa que se tenha envolvido em acontecimentos públicos 
pode, com o passar do tempo, reivindicar o direito ao esquecimento; a 
lembrança destes acontecimentos e do papel que ela possa ter 
desempenhado é ilegítima se não for fundada nas necessidades da história 
ou se for de natureza a ferir sua sensibilidade; visto que o direito ao 
esquecimento, que se impõe a todos, inclusive aos jornalistas, deve 
igualmente beneficiar a todos, inclusive aos condenados que pagaram sua 
dívida para com a sociedade e tentam reinserir-se nela.” 

 

Outros casos começaram a ser instaurados na França em busca da garantia 

da privacidade, com vistas ao esquecimento, e ao lado da perspectiva judicial, no 

início da década de 1970 o trabalho normativo-legal de proteção a direitos 

personalíssimos que se relacionavam à informação começou a ser promovido quando 

um órgão técnico francês buscou implementar um projeto denominado ‘SAFARI’ que 

tinha por intuito facilitar o armazenamento e a comunicação de dados pessoais de 

cidadãos franceses entre os órgãos da administração pública, mediante sistemas 

informatizados. Esse projeto resultaria na atribuição de um número invariável a cada 

pessoa no momento do nascimento que a identificaria por toda a vida. Ao não ser 

muito bem acolhido pela sociedade francesa, o primeiro-ministro publicou uma ordem 

que impedia qualquer interconexão de dados entre ministérios, situação que 

ocasionou a interrupção desse projeto. Todavia, discussões posteriores permitiram a 

elaboração de uma influente lei de proteção de dados em 1978 (DONEDA, 2006). 

Trata-se da Lei 78-17 de 1978 (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés), que versa sobre direito informático ou 

digital. Apesar da inexistência de uma lei específica sobre o direito de ser esquecido, 

indícios de uma normatização nacional francesa que estrutura essa tese podem ser 

encontrados com uma reforma dessa lei em 1995, ao aduzir sobre o ‘direito de apagar’ 

dados, possibilidade advinda com o direito de cancelamento adotado em 1995 e que 
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foi ampliado no artigo 40 desta lei, quando de sua alteração em agosto de 2011, a 

qual estipulou que: 

(...) toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du 
responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, 
complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à 
caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, 
équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la 
communication ou la conservation est interdite10 (FRANCE, 2011, 
online). 

 

Ou seja, dispõe essa norma que qualquer pessoa física que justifique sua 

identidade pode exigir que a pessoa responsável pelo tratamento da informação 

complemente, atualize, bloqueie ou apague os dados pessoais que lhe digam 

respeito, desde que esses sejam imprecisos, incompletos, ambíguos, desatualizados 

ou cuja manutenção, utilização, comunicação ou preservação é proibida. Assim, tal 

norma passou a permitir que, uma pessoa, ao se sentir prejudicada com alguma 

informação, possa pedir a retificação de seu conteúdo ou até mesmo o seu 

apagamento.  

Além da lei de proteção de dados, após pesquisas realizadas sobre o 

ordenamento jurídico da França, até o presente momento, não constatamos a 

existência de uma legislação francesa que disponha sobre o “direito ao esquecimento” 

enquanto denominação específica, apesar de encontrarmos o reconhecimento 

jurídico que o esquecimento é um direito fundamental. Inclusive, essa é uma demanda 

legislativa que defensores dessa tese em solo francês podem apontar. 

Todavia, constatamos nesse sentido que após a decisão judicial do caso de 

Marlene e da edição da lei de proteção de dados, especialmente com as reformas de 

1995 e 2011, elementos estruturantes da elaboração do conceito de direito ao 

esquecimento foram ainda mais evidenciados, preparando o caminho para a inaugurar 

uma segunda dimensão das práticas judiciais de esquecimento referentes ao direito 

ao esquecimento judicial. 

                                                           
10 Tradução: “(...) qualquer pessoa física que justifique sua identidade pode exigir que o controlador de dados 
corrija, complete, atualize, bloqueie ou apague quaisquer dados pessoais que lhe digam respeito, que sejam 
imprecisos, incompletos, ambíguos ou desatualizados, conforme o caso; ou cuja coleta, uso, comunicação ou 
preservação é proibida”. 
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Com a difusão da tese do direito ao esquecimento enquanto denominação 

consagrada, especialmente a partir das discussões realizadas no Tribunal Europeu e 

disseminadas por toda a Europa, inúmeros casos buscando administrativamente ou 

judicialmente o esquecimento, começaram a surgir na história judicial francesa. 

Sobre esse aspecto podemos citar o caso de Max Mosley entre os anos de 

2008 e 2011, quando o ex-presidente da Federação Internacional de Automobilismo 

ajuizou no Tribunal Distrital de Paris, e posteriormente em outros países, como na 

Alemanha, demandas em face da empresa Google com o intuito de ser esquecido na 

internet. Há nesse caso tanto uma perspectiva de direito ao esquecimento judicial 

quanto direito ao esquecimento virtual no que tange a um fato específico envolvendo 

sua vida privada. 

 

Figura 4 – Periódico que noticia o caso Max Mosley em 30 de março de 2008, 

despontando a reprodução de imagens e viralização do vídeo na internet por meio 

de busca na Google 
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                                              (NEWS OF THE WORLD, 30 mar. 2008) 

 

Por respeito à sua privacidade, ele solicitou a retirada de fotos e vídeos datados 

de 2008 que o mostravam vestindo um traje militar nazista com conotações 

sadomasoquistas ao lado de cinco prostitutas vestidas com roupas listradas 

representativas de campos judeus de concentração. No vídeo, ele é chicoteado e 

insultado pelas cinco mulheres. Em 2008, a ação era para impedir a divulgação das 

fotos em jornais impressos. Posteriormente, em 2011, o objetivo foi tirar de circulação 

na internet. O Tribunal de Paris acatou o pedido de Mosley e ordenou que a Google 

removesse e parasse de postar em seu mecanismo de busca as imagens relativas ao 

acontecimento (BOUANCHAUD, 2013a).  

A Google acatou a decisão, mas muitos trechos do vídeo continuaram 

acessíveis pelo seu mecanismo de busca, haja vista a intensa replicação de imagens 

e o surgimento de novos sites. Insatisfeito, Mosley tentou em vão limitar o fluxo ao 
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redirecionar solicitações para editores ou hosts de sites que transmitem esse tipo de 

conteúdo e pediu a remoção de todas as imagens ofensivas de sua pesquisa e 

atuação prévia para evitar futura propagação destas imagens por meio de seu 

mecanismo de busca. Ao tentar aumentar a pressão com um pedido de aplicação de 

pena pecuniária em caso de descumprimento, determinando à Google para atuar na 

fonte, com a solicitação que obrigaria a empresa a configurar um dispositivo de 

filtragem automática para bloquear qualquer transmissão dessas imagens, a empresa 

argumentou que sempre removeu as imagens ofensivas quando os endereços 

correspondentes foram relatados por Max Mosley, mas se recusou a intervir para 

monitorar, filtrar e bloquear todas as imagens que surgissem. Além de considerar essa 

solicitação uma aberração legal, a empresa se recusou a agir na fonte, utilizando o 

argumento da liberdade de expressão e informação na Internet. Os advogados da 

empresa argumentaram na audiência admonitória que tal verificação prévia estaria 

em contradição com a diretiva europeia sobre comércio eletrônico, a qual estipula que 

os Estados membros não devem forçar os fornecedores de Internet a uma obrigação 

de monitorar fatos ou circunstâncias relacionados com atividades ilegais, e ainda, 

destacaram a ineficiência dessa censura e o risco de minar o conteúdo perfeitamente 

legal (BOUANCHAUD, 2013b), como notícias e trabalhos acadêmicos, como a tese 

para o doutoramento que aqui desenvolvemos. 

Em outro campo de aplicação do direito de ser esquecido na França, citamos 

o caso das pessoas soropositivas para o HIV que, de alguma maneira, tiveram seu 

status sorológico divulgado e assim manifestam o desejo de terem essa informação 

silenciada e esquecida, diante das discriminações associadas à soropositividade que 

afetam boa parte da população francesa. Quando tais pessoas procuravam por 

empréstimos, seguros, atendimento médico ou odontológico, bem como exercer 

certas profissões como policiais ou bombeiros, além de tentarem adentrar em países 

que consideram pessoas soropositivas como persona non grata, constatava-se que a 

divulgação da soropositividade nas mídias podia ser um fator complicante e gerador 

de discriminação. Considerando que na França o HIV deixou de ser uma doença fatal, 

mas crônica, que não impede a vida normal, um paciente bem tratado não foi mais 

considerado um contaminante, desde que com a carga viral indetectável, de maneira 

que sua expectativa de vida passou a ser a mesma que uma pessoa sem o vírus. A 

luta por esse direito que aqui nos referimos fundamentou-se no direito ao 
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esquecimento de soropositivos e ganhou repercussão pela história do tempo presente 

(POUSSON, 2017). Nesse sentido, alerta Henry Rousso (2016) em seu livro A última 

catástrofe que a história já não se caracteriza por tradições a respeitar, por heranças 

a transmitir, por mortos a celebrar, mas antes, por problemas a "gerir" mediante um 

constante trabalho de crítica. 

Ainda no campo das doenças, o direito ao esquecimento na França também se 

reflete em um decreto que entrou em vigor em 14 de fevereiro de 2017, que permite 

que pessoas diagnosticadas com câncer e hepatite C não precisem mencionar tal 

condição quando solicitam um seguro de empréstimo. Trata-se de mais uma 

expressão do direito de ser esquecido, pois ex-pacientes com câncer não são mais 

obrigados a declarar sua antiga patologia após um período de dez anos após o término 

do tratamento, desde que sem recaída. Este período é reduzido para cinco anos para 

cânceres diagnosticados antes dos 18 anos de idade (POUSSON, 2017). 

No tempo presente, casos ligados ao direito de ser esquecido na França se 

tornaram ainda mais popularizados com as diretrizes tomadas a partir do Tribunal de 

Justiça Europeu. De acordo com pesquisas realizadas por Maryse Gros (2018) e 

dados fornecidos pela Google (2018), houve na França 142.705 pedidos para retirada 

de 497.623 URLs e a empresa removeu por volta de 48,5% de tais pedidos até o início 

de 2018. O procedimento consiste em solicitar a retirada de informações por meio do 

formulário disponibilizado na web. Nesse sentido, as informações são analisadas caso 

a caso e, se não forem removidos os dados ou páginas pelo fato de terem conteúdo 

de interesse geral, a decisão é comunicada à pessoa por e-mail. 

Estatisticamente, foi possível observar que 89% dos pedidos vêm de indivíduos 

(pessoas naturais) e os 11% restantes disseram respeito a crianças, empresas, 

políticos, funcionários públicos ou figuras públicas. Os pedidos são direcionados a 

uma grande variedade de conteúdos e sites, que abrangem fóruns, redes sociais, 

artigos de notícias ou sites gerenciados por instituições. Para a França, o conteúdo 

que é objeto de uma solicitação de exclusões nos resultados da pesquisa restou 

vinculado em um quarto dos casos a informações insuficientes e, em 18,1% dos 

casos, a informações profissionais (GROS, 2018). 
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O tema do direito ao esquecimento na França ainda passa por elaborações, 

mas pelos dados apresentados acima podemos confirmar a difusão e utilização desse 

instituto pela sociedade francesa.    

 

1.3.4 El causídico Leguizamón: olvidos em argentina 

 

Em termos de jurisdições nacionais e regionais, um importante acontecimento 

processual ocorrido no ano de 2011 na Argentina pode ser considerado um divisor de 

águas na difusão e história da aplicação da tese do direito ao esquecimento por 

tribunais, apontando para a segunda e terceira dimensão do direito ao esquecimento, 

envolvendo demandas de ordem judicial e virtual. A partir desse momento, a 

expressão ‘direito ao esquecimento’ passa a ser expressamente empregada em 

processos judiciais, agregando noções ligadas à ideia de privacidade, mas incluindo 

a supressão de informações e ainda outras determinações judiciais e normativas para 

operacionalizá-la. 

A experiência argentina se formou após uma batalha judicial em que 

advogados ajuizaram dezenas de processos contra a Google e a Yahoo! em nome de 

clientes famosos, incluindo numerosas modelos femininas e artistas que se opuseram 

aos resultados de busca por seus nomes que pareciam ligá-las sexualmente a 

determinados sites de conteúdo pornográfico. Conforme relata Carter (2016), essa 

onda processual foi liderada pelo advogado argentino Adolfo Martín Leguizamón 

Peña, ocasião em que o litígio alcançou seu ápice na Argentina entre 2009 e 2012, 

com vários julgamentos e decisões de cortes de apelações em favor de modelos, de 

celebridades, atrizes e artistas. Essas vitórias, no entanto, foram predominantemente 

fundamentadas por juízes argentinos em direitos de publicidade, direitos autorais, 

privacidade, reputação e proteção de dados, em vez de um explícito direito a ser 

esquecido. Apesar disso, a experiência argentina forneceu a vários sistemas jurídicos 

de outros países elementos que passaram a servir de base para o julgamento de 

casos que envolvessem o conteúdo estrutural do direito ao esquecimento. 

Em um dos casos mais proeminentes, envolvendo a cantora pop Virginia da 

Cunha, um juiz de primeira instância discutiu explicitamente o direito de ser esquecido, 
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mas em última análise, a artista perdeu o recurso. Sobre esse caso, narramos que 

Virginia e seu grupo musical, Bandana, ficaram conhecidos na Argentina através do 

concurso de talentos de televisão Popstars, em 2001. Posteriormente, a cantora se 

apresentou com outra banda chamada Virgin Pancakes, aparecendo também como 

uma personalidade de televisão e DJ. Em 2009, ela venceu em um tribunal de primeira 

instância contra a Google e a Yahoo!, com base na alegação de que seus buscadores 

associavam inadequadamente o nome da artista e suas fotografias nos resultados de 

busca a sites de pornografia. Em 2009, um juiz de Buenos Aires concedeu à artista 

uma parca indenização financeira contra a Google e a Yahoo! e ordenou que os 

resultados dos mecanismos de busca fossem modificados para que o nome e as 

imagens dela não tivessem ligação com sites de cunho pornográfico. Por um tempo, 

os mecanismos de busca bloquearam todos os resultados para o nome de Da Cunha 

em sites argentinos. Todavia, no ano de 2010, um tribunal de apelação de três juízes 

votou por dois a um para reverter a decisão do tribunal de primeira instância. O painel 

de apelações acabou determinando que os mecanismos de busca não poderiam ser 

responsabilizados pelo uso de nomes e imagens de celebridades como da cantora 

por terceiros. Um dos juízes que se opuseram ao pleito da artista se baseou no 

princípio de imunidade consagrado na Seção 230 da Lei de Decência das 

Comunicações dos Estados Unidos e em uma disposição similar da Diretiva de 

Comércio Eletrônico da União Europeia de 2000. Outro juiz também votou contra a 

cantora, mas expôs que era favorável ao direito de ser esquecido em situações 

específicas. A juíza Ana María R. Brilla de Serrat invocou conceitos jurídicos e 

acadêmicos da Itália ao concluir que o ‘direito de ser deixado em paz’ incluía o direito 

de controlar o uso da imagem de alguém e também que existia o ‘direito de ser 

esquecido’. Ela argumentou que na Itália, criminosos condenados que cumpriram 

suas penas não poderiam estar ligados para sempre com seus crimes e que a 

publicação dos detalhes de uma condenação, após uma sentença ser cumprida, só 

seria permitida se houvesse uma razão nova e legítima para a condenação por parte 

do interesse público (CARTER, 2016).  

Embora algumas celebridades tivessem conquistado várias vitórias sobre a 

Google e a Yahoo!, a Suprema Corte da Argentina, no final de 2014, enfraqueceu a 

tese do direito de ser esquecido quando não acolheu o pleito da modelo María Belén 

Rodriguez. O tribunal considerou que os mecanismos de busca não são obrigados a 
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obscurecer ou ocultar resultados de pesquisa que ligam pessoas como a modelo a 

sites questionáveis. No entanto, o tribunal permitiu que um mecanismo de busca 

pudesse ser obrigado, mediante solicitação específica, a remover resultados que 

incluíssem pornografia infantil ou informações que facilitassem a conduta criminosa. 

Mesmo diante dessa decisão, Leguizamón e seu sócio, o advogado Alejandro Arauz 

Castex, envolvidos em outros processos semelhantes, não admitiram que a batalha 

pelo direito a ser esquecido terminasse, mesmo após a decisão da Suprema Corte 

(CARTER, 2016). 

O tema do esquecimento, cuja discussão se iniciou nos tribunais argentinos, 

continuou a ser debatido pela sociedade, inclusive em termos legislativos. Nesse 

sentido, temos que: 

En la Argentina, primero fue reconocido judicialmente en un leading 
case, le siguieron varios fallos de la cámara comercial y luego la ley 
de protección de datos personales lo cristalizó en el art. 26 de la ley 
25.326.1 Luego de su expreso reconocimieto legal, el instituto se fue 
afianzando en la jurisprudencia. El problema aquí era claro: la gente 
contrae créditos, se endeuda, luego no los paga, pasan 20 años, el 
crédito está prescripto, el banco no puede reclamar, pero el poder de 
la información es más fuerte que una obligación natural, y la persona 
no puede obtener otro crédito porque seguía figurando como deudora. 
Tiene la opción de pagar la deuda (prescripta) para que lo borren y así 
poder empezar desde cero, o recurrir al derecho al olvido y eliminar la 
información negativa11 (SOSTENIBLEPEDIA, 2018). 

 

Ou seja, o direito ao esquecimento na Argentina se inicia na perspectiva judicial 

e estende ao debate popular, legislativo e acadêmico, do local ao global. Seguindo 

esse entendimento, Bertoni (2014), no texto ‘The Right to Be Forgotten: An Insult to 

Latin American History’, afirma que alguns estudiosos sustentam que a América Latina 

estava forjando uma terceira via para estabelecer um equilíbrio moderado entre as 

amplas proteções de liberdade de expressão dos Estados Unidos e as rigorosas 

tutelas à privacidade da Europa. Contudo, tal informação ainda precisa ser analisada 

a partir de uma observação dos fatos em um tempo futuro. 

                                                           
11 Tradução: “Na Argentina, primeiro foi judicialmente reconhecido em um caso principal, seguido por vários 
fracassos da câmara comercial e então a lei de proteção de dados pessoais cristalizou-se no art. 26 da lei 25.326. 
Após o seu reconhecimento jurídico expresso, o instituto foi fortalecido na jurisprudência. O problema aqui era 
claro: as pessoas obtêm crédito, endividam-se, depois não pagam, gastam 20 anos, o crédito é prescrito, o banco 
não pode reclamar, mas o poder da informação é mais forte do que uma obrigação natural, e a pessoa não pode 
obter outro crédito porque ela ainda estava listada como devedora. Você tem a opção de pagar a dívida 
(prescrita) para ser excluída, assim você pode começar do zero, ou usar o direito ao esquecimento e eliminar 
informações negativas”. 
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1.3.5 As dívidas de Costeja González e a inconformidade de La Vanguardia: 

discussões espanholas 

 

Ao refletir sobre o direito ao esquecimento na experiência espanhola, 

constatamos que, assim como na Argentina, o debate se estende historicamente em 

um pêndulo que percorre ora a via jurisprudencial, ora seu viés legislativo. 

Iniciando o movimento do pêndulo sob a análise legislativa, a norma espanhola 

de proteção de dados pessoais, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, dispõe que: 

 

Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que 
sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los 
interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis 
años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de 
aquéllos12 (ESPAÑA, 1999, online). 

 

Como se observa, trata-se de uma lei que tem por intuito garantir e proteger 

liberdades públicas e os direitos fundamentais das pessoas no que diz respeito ao 

processamento de dados pessoais, especialmente no que tange à honra, intimidade 

e privacidade pessoal e familiar. O prazo de mais de seis anos apontado na lei nos 

remonta à discussão sobre a ideia de prescrição, uma forma específica de criação do 

tempo pelo direito.  

Ademais, observa-se pela leitura do texto legal que o principal objetivo dessa 

norma é regulamentar o tratamento de dados e arquivos, de natureza pessoal, 

protegendo direitos dos cidadãos, a qual serve na Espanha para fundamentar 

nacionalmente situações que, em decorrência lógica, são ligadas ao direito de ser 

esquecido. Essa é apenas uma lei dentre tantas outras que também poderíamos 

mencionar, mas que fugiria de nossa proposta de investigação. 

Caminhando para o outro movimento do pêndulo, em termos jurisprudenciais, 

apesar de elementos estruturantes da tese do direito ao esquecimento já terem sido 

                                                           
12 Tradução: “Somente se poderá registrar e ceder os dados pessoais que são decisivos para julgar a solvência 
econômica das partes interessadas e que não se refiram, quando forem adversos, a mais de seis anos, desde que 
respondam com verdade à situação atual daqueles”. 
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aventados em decisões judiciais que tratassem de direitos personalíssimos, o principal 

marco histórico dessa tese em território espanhol e que teve repercussão para toda a 

sociedade internacional, inclusive o Brasil, diz respeito a uma decisão judicial exarada 

pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em maio de 2014, envolvendo uma ação 

proposta por Mário Costeja González em face da editora La Vanguardia.  

González solicitou à editora espanhola La Vanguardia em 2009 que dois artigos 

sobre um leilão imobiliário fossem retirados do site do jornal, dos quais colacionamos 

o artigo de leilão a seguir13:  

 

Figura 5 – Artigo de leilão publicado pelo jornal espanhol La Vanguardia em 09 de 

março de 2008 que indica o nome e a dívida de Mário Costeja González 

                                                           
13 A reprodução desse documento encontra-se acessível na internet em vários sítios e foi disponibilizada pelo 
advogado Rodrigo Orenday Serratos em seu site profissional na data de 22 de julho de 2014,  em: 
<https://rodrigoorenday.files.wordpress.com/2014/07/ure-08-202.jpg> bem como pelo Jornal The Guardian e, 
14 de maio de 2014 no endereço < https://www.theguardian.com/world/blog/2014/may/14/mario-costeja-
gonzalez-fight-right-forgotten>. Acesso: out. 2018. 
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                                               (LA VANGUARDIA, 09 mar. 1998, p. 13) 

 

O autor argumentou que as dívidas não eram realmente dele e, em todo caso, 

já haviam sido pagas há bastante tempo. A editora se recusou a remover essa 

informação, afirmando que a publicação dos avisos foi feita em 1998, de forma 

impressa e, mais tarde, na internet, por ordem do Ministério do Trabalho e Assuntos 

Sociais da Espanha. Isso pode ser verificado na imagem abaixo14: 

                                                           
14 Dentre os vários sítios da internet que podemos constatar registros, destacamos o registro apresentado por 
Loukmane Aboussaid ao blog Économie numérique, publicado em 12 de junho de 2014 e disponível em : 
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Figura 6 – Conteúdo do jornal impresso disponibilizado pelo jornal na internet e 

vinculado ao mecanismo de busca da Google no ano de 2010 

 

(GOOGLE, 12 ago. 2010. ÉCONOMIE NUMERIQUE; LOUKMANE ABOUSSAID, 

2014) 

                                                           
<http://blog.economie-numerique.net/2014/06/11/the-eus-new-right-to-be-forgotten-on-google/>. Acesso: 
out. 2018. 
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González apresentou uma queixa junto à Agência Espanhola de Proteção de 

Dados, regulamentada pela lei espanhola que nos referimos acima (Ley Orgánica 

15/1999), a qual concluiu em 2010 que a editora do jornal possuía fundamento legal 

para manter os avisos on line, mas que a Google deveria remover referências e links 

para os artigos de sua pesquisa. Diante dessa resposta, o autor recorreu ao Supremo 

Tribunal Nacional da Espanha. 

Ao investigar o desenvolvimento desse processo judicial, encontramos que em 

2013, um representante do Tribunal de Justiça, o advogado-geral, emitiu um parecer 

consultivo que recomendou o indeferimento pelo Tribunal do pedido de González. O 

advogado concluiu que a norma relativa à proteção de dados, redigida e adotada no 

princípio da era da internet, não deveria ser aplicada aos mecanismos de busca 

virtuais da forma solicitada pelo autor, pois restringiria indevidamente a liberdade de 

expressão nos termos da Convenção Europeia para a Proteção dos Dados, Proteção 

dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais. Para chegar a essa conclusão, o 

advogado-geral recorreu à jurisprudência do Tribunal Europeu, entre outras fontes. 

Este argumentou que a norma relativa à proteção de dados não criava um direito geral 

de ser esquecido, mas concedia apenas um direito estrito de retificar, apagar ou 

bloquear dados inexatos ou incompletos. O causídico reconheceu que a Comissão 

Europeia propusera em 2012 um regulamento geral sobre a proteção de dados que 

incluía o direito a ser esquecido no seu artigo dezessete. Contudo, esta proposta era 

controversa e ainda não havia sido aplicada. 

O Tribunal de Justiça, no mês de maio de 2014, surpreendeu muitas pessoas 

que acompanhavam o caso, rejeitando a recomendação do advogado-geral e 

respondendo às perguntas do Supremo Tribunal Nacional espanhol em favor de 

Costeja González. O Tribunal considerou que a ênfase do causídico fundamentada 

no artigo 12 da norma, relativa à proteção de dados, estava incompleta e que era 

necessário prestar igual atenção ao artigo 6º do instrumento normativo. Dessa 

maneira, o Tribunal declarou que as pessoas não só têm o direito de retificar, apagar 

ou bloquear dados que são imprecisos ou incompletos, mas também são detentoras 

do direito de garantir que seus dados pessoais utilizados na web sejam adequados, 

relevantes e não excessivos. A Corte concluiu que os links para artigos que se 

referiam às dívidas já pagas de Costeja González eram inadequados, não eram mais 
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relevantes ou eram excessivos e, portanto, deveriam ser removidos dos mecanismos 

de busca da Google, mesmo que os artigos de notícias permanecessem na rede 

virtual. Em uma advertência importante, o órgão judicante também declarou que, 

mesmo se Costeja González fosse uma pessoa proeminente na vida pública, o 

interesse do público em ter acesso à informação por meio de links de mecanismos de 

busca poderia ser superado pelo direito do indivíduo de remover os links. 

Depois dessa decisão, González foi citado extensivamente em vários meios de 

comunicação. Em entrevista15 à jornalista Ana Lorenzo (2014) para o jornal ‘La Voz 

de La Galicia’, ele disse à entrevistadora que sempre foi um defensor da liberdade de 

expressão e que, na verdade, não era a favor de uma ampla aplicação do direito de 

ser esquecido. Argumentou o vencedor da batalha judicial que ele só pediu que a 

informação na internet fosse suprimida porque afetou sua honra, dignidade, reputação 

e privacidade, pois era uma informação irrelevante e que poderia prejudicá-lo 

pessoalmente ou profissionalmente. Acrescentou ainda na entrevista que ele não era 

a favor do direito de ser esquecido por pessoas públicas, como políticos que 

cometeram erros e depois queriam que fossem apagados da memória coletiva. 

Ademais, observou a ironia por parte de jornalistas e de outras pessoas de que ele e 

suas supostas dívidas se tornaram mais conhecidas em todo o mundo quando sua 

intenção original era tornar oculta essa informação (LA VOZ DE LA GALICIA, 2014).  

Esse fato se tornou conhecido como ‘Efeito Streisand’, em referência à atriz 

americana Barbara Streisand, cujas tentativas de suprimir chamativas fotografias 

tiradas na Califórnia em sua mansão acabaram chamando muito mais atenção para 

as imagens do que de outra forma poderia ter acontecido (CARTER, 2016). 

Na sequência da decisão do Tribunal de Justiça espanhol, muitos 

comentaristas criticaram o julgamento e suas consequências. Uma alegação comum 

era de que a decisão transferiu muita autoridade para a Google para determinar quais 

links e informações deveriam ser suprimidos. A Câmara dos Lordes britânica fez essa 

crítica, como fizeram outros segmentos nacionais e internacionais (EUROPEAN 

UNION COMMITTEE, 2014).  

                                                           
15 A entrevista na íntegra está disponível em: < 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/05/15/mario-costeja-gonzalez-nunca-defendido-
derecho-olvido-internet/0003_201405G15P37991.htm>. Acesso: out. 2018. 
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Enquanto isso, a Harvard Law Review argumentou que a decisão foi tomada 

corretamente com base no texto e nos fortes valores de privacidade da Norma de 

Proteção de Dados, e que os críticos não deveriam se concentrar em argumentar que 

a Corte estava errada, mas em qual deveria ser o equilíbrio de privacidade e de outros 

valores, incluindo a liberdade de expressão, em futuras regras de proteção de dados 

(HARVARD, 2014). 

Observou-se com os acontecimentos oriundos da experiência espanhola a 

necessidade de se estabelecer regras mais claras para situações que envolvam o 

direito ao esquecimento e que tenham repercussão para toda a União Europeia. Como 

consequência, a União Europeia começou a se movimentar no sentido de estabelecer 

normas de alcance continental, cuja influência se estendeu em âmbito global e que 

trataremos a seguir. 

 

1.3.6 Um esquecimento continental: normas, critérios e processo decisório no tribunal 

europeu 

 

A decisão de 2014 do Tribunal de Justiça da União Europeia envolvendo o caso 

espanhol chamou muito a atenção de adeptos e críticos à tese do direito ao 

esquecimento. Se para a resolução do caso foi adotada em grande parte a 

fundamentação oriunda da Norma de Proteção de Dados de 1995 da União Europeia, 

a partir de então novos debates surgiram, a ponto de em 2016 a União Europeia 

elaborar um novo Regulamento Geral de Proteção de Dados projetado para entrar em 

vigor em 2018, o qual trouxe consigo uma imensa transformação com a utilização 

explícita de texto normativo referente ao direito de ser esquecido (UNIÃO EUROPEIA, 

2016).  

Nesse sentido, as normas relativas ao direito de ser esquecido tomaram uma 

dimensão continental, e quiçá mundial, com o desenvolvimento de parâmetros a 

serem observados pelas empresas que lidam com informações na internet e também 

para tribunais nacionais e internacionais europeus em seus processos decisórios. 

Esse dado dá ensejo à nossa tese sobre o surgimento de uma terceira dimensão do 

direito ao esquecimento, que além de estar firmado em âmbito judicial, passa a estar 

presente na discussão sobre um direito ao esquecimento virtual, que para além de 
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determinações judiciais que o garantam, recebe também uma proteção por tratados 

internacionais e por procedimentos administrativos das próprias empresas 

responsáveis por gerir os dados das pessoas na internet.  

Durante a elaboração do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, um 

Grupo de Trabalho de Proteção de Dados divulgou orientações para a implementação 

do direito ao esquecimento e outros assuntos correlatos pelo Tribunal de Justiça 

Europeu. Tais orientações foram direcionadas especialmente às autoridades 

nacionais responsáveis pela proteção de dados e foram oriundas dos debates 

realizados nos pleitos e recursos judiciais interpostos pelas empresas que oferecem 

no mercado da internet os mecanismos de buscas, conforme os casos apresentados 

acima. Ao somar tais diretrizes com outros postulados advindos da história do direito 

estadunidense e de alguns outros países, chegamos às balizas de entendimento da 

construção de uma história do direito ao esquecimento no Brasil que será abordada 

no capítulo dois de nossa tese. Ao mesmo tempo, elas indicam elementos para se 

pensar a repercussão dessa tese para o ofício do historiador e sua relevância social, 

assunto esse a ser tratado no capítulo três de nossa pesquisa. 

Ao discutir o tema, afirma Carter (2016) que o grupo de trabalho do artigo 29 

do regulamento teve uma ampla visão do âmbito do parecer do Tribunal de Justiça, 

sugerindo não só que os mecanismos de busca deveriam retirar determinadas 

informações em termos mundiais, mas também os cidadãos poderiam ser acionados 

para receber e apreciar o pedido de exclusão. Para tanto, foi sugerido pelo grupo que 

os próprios buscadores disponibilizassem seus critérios para a exclusão e também 

divulgassem os dados sobre os resultados oriundos de processos judiciais e 

administrativos, bem como de suas próprias decisões. O Conselho Europeu e o 

Parlamento Europeu no mês de abril de 2016, legitimaram o Regulamento 679/2016, 

conhecido como Regulamento Geral de Proteção de Dados, e a Norma Complementar 

nº 680 do mesmo ano, os quais passaram a vigorar e foram incorporados às leis 

nacionais dos países integrantes da União Europeia em maio de 2018. Com isso, o 

Regulamento e sua norma complementar substituíram a Norma de Proteção de Dados 

datada do ano de 1995. Tal Regulamento foi produto de 4 anos de trabalho. No início 

de 2012, a Comissão Europeia, que desempenha funções executivas e 

administrativas no sistema da União Europeia, propôs um novo Regulamento Geral 

de Proteção de Dados que substituiria a Diretiva 95/46. Como um regulamento e não 
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uma diretiva, a proposta não seria apenas uma expectativa para as nações na adoção 

de regras de proteção de dados, mas estabeleceria uma lei uniforme em toda a União 

Europeia. O regulamento contém, em seu artigo 16, o direito à retificação de dados 

pessoais imprecisos. Mas a disposição que atraiu mais atenção é o artigo 17, que 

estabelece um ‘direito de apagar’ ou direito de ser esquecido. 

 O artigo 17 declarou que os indivíduos têm o direito de exigir que os 

responsáveis pelo tratamento de dados apaguem as informações se o titular dos 

dados obtiver objeção ou retirar o consentimento, ou se as informações não forem 

mais necessárias para o seu propósito original. A disposição também exige que os 

controladores de dados informem outros controladores sobre a solicitação de remoção 

de conteúdo. Ele inclui exceções ao direito de apagamento se o processamento das 

informações for necessário para a liberdade de expressão, ao interesse público ou 

para fins históricos, científicos e estatísticos (UNIÃO EUROPEIA, 2014). 

Entretanto, o artigo 18 do regulamento conferiu um direito de restrição à 

informação se o titular dos dados contestar a exatidão. A restrição deve durar apenas 

até que o controlador de dados possa verificar a precisão. Esse dispositivo também 

criou um direito de restrição se o processamento de dados pessoais for ilegal ou não 

for mais necessário ao controlador de dados, mas ainda assim for exigido pelo titular 

dos dados para uma reivindicação legal (CARTER, 2016).  

O artigo 19 exigiu que, em caso de apagamento ou retificação de dados 

pessoais, os responsáveis pelo tratamento informem aos destinatários dos dados 

pessoais, a menos que isso seja impossível ou envolva um esforço desproporcional 

(UNIÃO EUROPEIA, 2014). Com isso, os titulares dos dados também puderam 

solicitar as notificações realizadas aos destinatários da informação. 

É importante notar que o direito ao esquecimento a partir da norma continental 

europeia não foi considerado absoluto e alguns serviços públicos puderam e podem 

se recusar a observar esse direito, desde que dentro da legalidade. Nesse contexto 

apresentado a partir da União Europeia, somado a outros anseios dos mais variados 

países que se utilizam da internet e inseridos em seus ordenamentos jurídicos internos 

a possibilidade de aplicação do direito de ser esquecido, como ficam os mecanismos 

de busca, em especial o mais popular em todo o mundo, pertencente à empresa 

Google?  
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1.3.7 Tento, mas nem sempre consigo te esquecer: Google e mecanismos de busca  

 

 Muitas das ideias estruturantes ligadas ao direito ao esquecimento atingem os 

mecanismos de busca desde o seu nascedouro, especialmente quando toca no 

processo histórico de construção de direitos humanos em âmbito mundial e direitos e 

garantias fundamentais alinhavados constitucionalmente pelos países. Em uma 

história da internet é possível demarcar o surgimento de vários mecanismos de busca 

na internet, como Google, Yahoo!, Bing, et cetera. Dentre todos esses, o mecanismo 

de buscas da Google foi o que mais cresceu e se popularizou na transição do século 

XX para o século XXI. 

Podemos identificar que após a decisão do Tribunal de Justiça Europeu em 

2014, foi firmada, de fato, a possibilidade do direito ao esquecimento digital, incidindo 

na terceira dimensão das práticas de esquecimento analisadas em nossa tese. A partir 

de então, a empresa Google passou a publicar formulários de solicitação para 

remoção de URLs dos resultados de pesquisa.  

Quando do debate no Tribunal Europeu sobre o caso espanhol de Mario 

Costeja González, a Google solicitou um grupo de especialistas para aconselhá-la 

sobre questões relacionadas ao direito de ser esquecido. O grupo, que incluía Frank 

LaRue, Relator Especial das Nações Unidas para a Promoção e Proteção do Direito 

à Liberdade de Opinião e Expressão, publicou um relatório em fevereiro de 2015. Após 

uma série de reuniões públicas e privadas na Europa, o Comitê Consultivo 

recomendou que a Google considerasse quatro fatores ao fazer determinações sobre 

solicitações de remoção de conteúdo (CARTER, 2016).  

Primeiramente, a Google deveria considerar o papel do solicitante individual na 

vida pública. Uma pessoa que desempenhasse um papel proeminente, como políticos, 

executivos de empresas, atletas e artistas, deveria ter menos probabilidade de ter seu 

pedido concedido. Por outro lado, as pessoas que não desempenhassem nenhum 

papel na vida pública deveriam ter maior probabilidade de receber seus pedidos de 

remoção. Em segundo lugar, a Google deveria, em geral, favorecer a exclusão em 

casos de informações sobre a vida íntima ou sexual de um indivíduo, informações 



75 
 
 

financeiras pessoais, contato privado ou informações de identificação, informações 

privadas sobre menores, informações falsas ou que apresentassem um risco de 

exclusão e danos, ou imagens e vídeos que possam representar preocupações 

particulares de invasão de privacidade. Por outro lado, o Comitê recomendou que a 

Google geralmente não concedesse solicitações de esquecimento quando as 

informações estivessem relacionadas a discurso político ou governança, discurso 

religioso ou filosófico, saúde pública e proteção ao consumidor, atividades criminosas, 

assuntos de interesse geral, informações verdadeiras, informações fundamentais para 

o registro histórico e informações relacionadas à investigação científica ou expressão 

artística. Em terceira posição, foi recomendado à empresa que fosse levada em conta 

a fonte das informações solicitadas para a exclusão. Quando a informação vem de 

uma fonte jornalística ou governamental, a exclusão não deveria ser aceita. Da 

mesma forma, a exclusão não deveria ocorrer quando a fonte da informação é aquela 

à qual o sujeito consentiu ou exerce algum controle. Por fim, em quarto lugar, o Comitê 

aconselhou à Google que levasse em conta a passagem do tempo. Isso porque o 

tempo, combinado com o desaparecimento da opinião pública, poderia favorecer a 

exclusão no caso de uma antiga pessoa pública. No entanto, o Comitê mencionou 

especificamente que a comissão criminal permaneceria relevante mesmo com a 

passagem de um longo período (GOOGLE, 2015).  

 A partir de então, acolhendo boa parte das recomendações, a Google começou 

a divulgar dados, estatísticas e relatórios em busca de uma maior transparência sobre 

os elementos envolvendo o direito ao esquecimento. Trata-se de um painel em seu 

blog denominado ‘Google Transparency Report’ (GOOGLE, 2018).  

Em uma lista de links removidos e abrangidos pelo direito de ser esquecido, 

foram divulgados pela Google alguns exemplos, como: 

 

• Uma notícia sobre um crime no Reino Unido, seguida de uma segunda reportagem sobre a 
remoção. 
• Informações sobre um indivíduo na Bélgica que foi condenado por um crime grave nos últimos cinco 
anos, mas cuja condenação foi anulada em recurso. 
• Um artigo sobre um ativista político que foi esfaqueado em um protesto na Letônia. 
• Um artigo sobre a condenação de um professor na Alemanha por um crime menor há mais de 10 
anos. 
• Uma página mostrando o endereço de uma mulher na Suécia (embora o Google declare em outro 
lugar que endereços são o tipo de informação geralmente não removida). 
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• Um artigo sobre um assassinato ocorrido na Itália décadas atrás por um homem, texto no qual 
incluía o nome de sua esposa que nada tinha a ver com o crime . 
• Um artigo sobre o estupro de uma pessoa na Alemanha. 
• Páginas que discutem sobre a vítima de um crime na Itália que ocorreu décadas atrás. 
• Uma página que repassou uma imagem originalmente postada por uma mulher na Itália. 
• Um artigo relatando sobre um concurso em que um homem na Bélgica participou quando ele era 
menor de idade. 

(GOOGLE, 2015, online) 

 

Além dessa lista, foi revelada pela Google uma outra lista que noticiou 

exemplos de links que não foram removidos, mesmo após solicitações feitas à 

empresa: 

 

• Artigos recentes sobre uma condenação de décadas de um funcionário público na Hungria. 
• Artigos sobre um processo movido por um empresário proeminente na Polônia contra um jornal. 
• Artigos relatando a condenação de um padre na França por posse de imagens de abuso sexual 
infantil e o banimento do padre da igreja. 
• Artigos sobre um casal na Áustria acusado de fraude comercial. 
• Vários artigos sobre a prisão de um profissional na Itália por crimes financeiros. 
• Artigos que relatam conteúdo embaraçoso postado na Internet por um profissional de mídia no 
Reino Unido. 
• Artigos sobre um indivíduo que foi demitido de um emprego no Reino Unido por má conduta sexual. 
• Artigos e postagens de blogs sobre um indivíduo na Holanda acusado de abusar de serviços de 
assistência social. 
• Uma cópia de um documento oficial do estado relatando fraudes cometidas por um indivíduo na 
Itália. 
• Uma petição de uma organização estudantil exigindo a remoção de um funcionário público. 
• Artigos que informam sobre uma investigação por abuso sexual por um ex-clérigo no Reino Unido  

(GOOGLE, 2015, online) 

  

Além das informações apresentadas acima, a Google passou a divulgar em seu 

relatório de transparência os dados de solicitação envolvendo o direito de ser 

esquecido na Europa, o qual reproduzimos abaixo: 

 

Figura 7 – A Google e o direito de ser esquecido 
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(GOOGLE, 2018, online) 

 

Em uma análise do ponto de vista da historiografia do direito ao esquecimento, 

visto sob sua terceira dimensão – digital, esse documento revela que entre 2014 e 

2017 foram mais de dois milhões e quatrocentos mil pedidos relacionados ao direito 

de ser esquecido, sendo que 19% das informações a serem apagadas se referem a 

diretórios, 12% a informações oriundas de redes sociais, 18% de artigos de notícias e 

3% de páginas governamentais. Sobre o conteúdo de remoção, os principais assuntos 
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que passaram a ser demandados envolveram informações ligadas a questões 

profissionais, crimes, dados pessoais, conteúdo de caráter político, dentre outros.  

A respeito do mecanismo de busca Yahoo!, em audiência pública realizada no 

Supremo Tribunal Federal no Brasil sobre a aplicabilidade do direito ao esquecimento 

na esfera civil, o representante da Yahoo!, André Zonaro Giacchetta, opinou que, para 

além de matérias jornalísticas, a discussão também abrange a liberdade de expressão 

do cidadão comum, de modo que o direito de ser esquecido deveria ser evitado 

(BRASIL; SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2017). 

Diante do processo de construção temporal de mecanismos de busca na 

internet, e da luta histórica pela liberdade de expressão, observamos pela análise 

documental que tais mecanismos não são favoráveis ao direito ao esquecimento 

quando este passou a ameaçar ao direito de liberdade de informação e manifestação 

do pensamento. Ademais, observamos que diante da possibilidade da replicação de 

uma informação proporcionada pela internet que ocorre de maneira infinita, sendo 

difícil apagar informações, mesmo diante da existência de uma decisão judicial, o 

armazenamento de informações é algo muitas vezes incontrolável. Contudo, com a 

discussão realizada a partir da União Europeia, somada, aos postulados advindos da 

história do direito estadunidense e de alguns outros países, discutimos até aqui alguns 

elementos da construção de uma história do direito ao esquecimento, bem como 

critérios para se pensar a relevância dessa prática de esquecimento. Trata-se de um 

processo histórico que incide em questões historiográficas fundamentais, como a ideia 

de vestígio, a de arquivamento, às quais serão abordadas no terceiro capítulo de 

nossa tese em relação à repercussão que o tema coloca para pensar sobre o ofício 

do historiador. 

 

1.3.8 Perspectivas de outros tribunais nacionais sobre o direito ao esquecimento 

 

Considerando que na história do tempo presente a tese do direito ao 

esquecimento é um fenômeno que se esvai do local ao global, constatamos que além 

dos casos já analisados acima, tribunais nacionais de vários países, em todos os 

continentes, começaram a aplicar essa tese em processos judiciais, ora com 
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fundamentação na opinião do Tribunal de Justiça Europeu, ora sob a égide do 

contexto jurídico das suas próprias jurisdições, em narrativas que tocam práticas de 

esquecimento ligadas a regimes de direito ao esquecimento emergente, judicial e 

digital, sobremaneira relacionadas a esta última dimensão. Para se ter uma ideia de 

como essa tese se difunde, apresentamos ao final desse capítulo mais algumas 

situações em outros continentes em reforço à construção de nosso trabalho. 

Na Índia, em abril de 2016, o Supremo Tribunal de Deli começou a examinar a 

questão depois que um banqueiro solicitou que dados pessoais envolvendo uma 

disputa conjugal fossem removidos dos resultados de mecanismos de pesquisa.  

Neste caso, devido à resolução do litígio, o pedido do banqueiro foi considerado válido 

(ABHINAV GARG, 2016). Encontramos também uma decisão de janeiro de 2017, em 

que o Supremo Tribunal de Karnataka, representado pelo juiz Anand Bypareddy, 

discutiu o direito de ser esquecido em um processo de pedido de anulação de certidão 

de casamento, envolto a litígios de ordem civil e criminal. A mulher alegou que nunca 

foi casada com o homem, mas este não aceitou o fato. Depois que as partes chegaram 

a um acordo, o pai da mulher queria que o nome de sua filha fosse removido dos 

mecanismos de busca, especialmente os dados que ligavam seu nome a condutas 

criminosas. Como se sabe, o casamento da mulher na Índia possui especificidades 

culturais pelas quais um fato considerado desabonador na vida de uma mulher pode 

comprometer todo seu futuro. O Supremo Tribunal de Karnataka aprovou o pedido do 

pai, afirmando que sua filha tinha o direito de ser esquecida. De acordo com o Tribunal, 

essa decisão estava em consonância com as decisões dos países ocidentais, que 

normalmente passaram a aprovar o direito de ser esquecido quando se trata de casos 

sensíveis e que envolvam a reputação perante a sociedade (BHATTACHARYA, 

2017).   

 No Japão, em decisão inédita, um juiz ordenou que a Google removesse 

alguns, mas não todos, os resultados da pesquisa que ligava um homem a um crime 

datado de 10 anos atrás que ele não havia cometido (CARTER, 2016). 

Isso se repercutiu pela Coréia do Sul, quando proponentes do direito ao 

esquecimento citaram a opinião do Tribunal de Justiça japonês ao propor uma nova 

lei que exigiria que os mecanismos de busca removessem links de informações em 

que fossem determinadas a supressão, exclusão ou correção por um tribunal ou 

comissão de arbitragem. Nesse sentido, a Comissão de Comunicações da Coréia do 
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Sul anunciou em maio de 2016 que os cidadãos poderiam solicitar que mecanismos 

de busca e administradores de sites restringissem suas próprias postagens de serem 

acessíveis ao público. Ao divulgar as diretrizes sobre o direito de solicitar restrições 

de acesso em postagens pessoais na internet, a comissão definiu que o direito a ser 

esquecido diz respeito ao direito do titular dos dados de limitar a possibilidade de 

pesquisa de anúncios de terceiros sobre ele, bem como ao direito de retirar suas 

próprias postagens (KIM JAE, 2016).   

A tese do esquecimento digital também passou a ser discutida na China pela 

primeira vez em maio de 2016, quando um tribunal em Pequim determinou que os 

cidadãos não têm o direito de ser esquecidos. No processo, Ren Jiayu processou o 

mecanismo de busca chinês Baidu por resultados de pesquisa que o associaram a 

um empregador anterior, a Wuxi Taoshi Biotechnology. Ren argumentou que, ao 

publicar os resultados da pesquisa, o Baidu havia infringido seu direito de nome e 

direito de reputação, ambos protegidos pela lei chinesa. Por causa dessas proteções, 

Ren acreditava que ele tinha o direito de ser esquecido, removendo esses resultados 

de pesquisa. Nesse caso, o tribunal decidiu contra Ren, alegando que seu nome é 

uma coleção de caracteres comuns e, como resultado, os resultados da pesquisa 

foram derivados de palavras relevantes (JUBB, 2016).  

Ao analisar e entender as justificativas dessa decisão chinesa, encontramos 

suporte no texto de Cao Jingchun (2018), intitulado ‘Protecting the right to privacy in 

China’, o qual avalia que a China possui uma larga história de milênios, sendo mais 

de 2000 anos somente de período social feudal, cujas leis civis e direitos pessoais não 

foram alterados por meio de esforços legislativos. Com isso, o conceito de 

privacidade, mais especificamente a privacidade na internet, não é amplamente 

discutido e não existe uma autoridade de proteção de dados ou uma agência estatal 

específica criada para monitorar a proteção dos dados pessoais dos cidadãos.  

Na China de hoje, a proteção de dados é destinada apenas ao consumidor, 

como indivíduo. Em contraste com o direito da União Europeia à privacidade, em que 

um indivíduo é considerado ‘sujeito dos dados’, a legislação chinesa permanece 

neutra, com lenta progressão para o apoio do direito ao esquecimento. O assunto vem 

sendo debatido há algum tempo e continua sendo um desafio. Apesar de pequenas 

provisões terem sido implementadas relacionadas ao processamento de dados 



81 
 
 

pessoais, ainda não representam um regime abrangente de proteção de dados 

(HERT; VAGELIS, 2018).   

Destacamos ainda a aplicação do direito a ser esquecido na Holanda e em 

Israel. Sobre o primeiro país mencionado, um tribunal de primeira instância dos Países 

Baixos rejeitou uma alegação de um criminoso condenado que queria que a Google 

retirasse referências sobre ele ter tentado incitar um assassinato. O tribunal de 

primeira instância afirmou que a opinião do Tribunal de Justiça não pretendia impedir 

todas as referências negativas on line a um indivíduo, mas apenas procurava evitar 

que os indivíduos fossem perseguidos por longos períodos de tempo por publicações 

irrelevantes ou excessivas. Outras opiniões holandesas geralmente favoreceram a 

liberdade de informação e expressão sobre pedidos de exclusão de informações sobre 

disputas contratuais, entre outras questões. Por outro lado, em Israel, um juiz 

israelense em Tel Aviv rejeitou um pedido de exclusão, embora a informação tenha 

sido considerada difamatória. Em vez de se concentrar no mecanismo de busca, o juiz 

sugeriu que o reclamante o analisasse com o terceiro que originalmente publicou o 

conteúdo (CARTER, 2016). 

No Brasil, a tese do direito ao esquecimento se evidencia de forma especial no 

ano de 2013, quando do julgamento de duas demandas pelo Superior Tribunal de 

Justiça, envolvendo fatos relacionados à ‘Chacina da Candelária’ ocorrida no início 

dos anos de 1990 no Rio de Janeiro, e ao pleito da família de Aída Curi, jovem 

estuprada e morta em 1958 por um grupo de homens. Em ambos os casos, a mídia 

deu notoriedade ao tema a partir do momento em que um ministro utilizou a tese do 

direito ao esquecimento para fundamentar sua decisão judicial, repercutindo-se como 

precedente judicial e corolário de um novo caminho jurisprudencial e instituidor dessa 

tese em uma história do direito brasileiro.  

Dessa maneira, por meio desse capítulo, pudemos analisar que o direito ao 

esquecimento é uma das principais práticas de esquecimento no tempo presente, e, 

portanto, um espaço de saber que nos permite pensar sobre a problematizada relação 

entre memória e esquecimento, alguns de seus limites judiciais, aquilo que tem sido 

considerado fronteira entre vida pública e privada. Isso se deve em razão de que sua 

aplicação e reprodução caminham com o advento e popularização dos meios de 

comunicação na transição do século XX para o século XXI, caracterizados como um 

dos maiores marcos históricos desse período. Também, tal direito se apresenta como 
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um fenômeno global e uma das grandes polêmicas no âmbito midiático, dividindo as 

opiniões de boa parte da sociedade.  

Uma vez delineados esses marcos, analisaremos no capítulo a seguir a 

genealogia das práticas de direito ao esquecimento sob a perspectiva de análise 

ligada à história do direito brasileiro.  
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Capítulo 2. UMA HISTÓRIA DO DIREITO DE SER ESQUECIDO NO BRASIL 

 

 

 

 

 

Ao reavivarmos as narrativas do início deste trabalho, cujo teor é constituído 

pelo embate entre memória e esquecimento mediados pela história, pela justiça e pelo 

direito, identificamos no capítulo anterior algumas conexões que possibilitaram 

entender o direito ao esquecimento como uma prática de esquecimento notabilizada 

na história do tempo presente e que coloca problemas para serem enfrentados pela 

teoria da história. Isso nos instiga a procurar por rastros dessa história na formação 

do direito brasileiro, onde memória e esquecimento se encontram nos simbolismos de 

suas expressões pitorescas. 

Tais representações nos remetem ao direito de ser esquecido em meios 

midiáticos, especialmente na plataforma da internet. Trata-se de uma elaboração que 

ganha contornos específicos em terras brasileiras, localizadas inicialmente no âmbito 

de uma história normativa e judicial, mas que está em interação com outros saberes, 

percorrendo roteiros que vão do global ao local, do coletivo ao individual, do público 

ao privado, do célebre ao desconhecido, do decoroso ao obsceno, do crime à punição 

e à remição. É um tema que se abre à história do tempo presente, que se instaura em 

um debate performático, configurado a partir de uma judicialização de histórias 

singulares e plurais. 

Pensar uma história do direito ao esquecimento no Brasil pressupõe examinar 

a organização social do esquecer, as regras da exclusão, supressão ou repressão e 

o desafio de entender e identificar quem quer que quem esqueça o quê e por quê. 

Essa é uma fórmula que lida com a amnésia social, com práticas de esquecimento e 

tentativas de silenciamentos da memória. 

Isso pressupõe se atentar para o questionamento de como o direito ao 

esquecimento é construído historicamente em terras brasileiras, quais suas formas de 

expressão, quais suas repercussões nas esferas constitucional, civil e penal, para 
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assim travar um debate sobre os limites judiciais da memória delineados pelas fontes 

documentais. 

Sobre tais fontes, destaca Ricouer que: 

Para o historiador, o documento não está simplesmente dado, como a 
ideia de rastro deixado poderia sugerir. Ele é procurado e encontrado. 
Bem mais que isso, ele é circunscrito, e nesse sentido constituído, 
instituído documento, pelo questionamento. Para um historiador, tudo 
pode tornar-se documento, obviamente, os cacos das escavações 
arqueológicas e outros vestígios, mas, de modo mais marcante, as 
informações tão diversas quanto tabelas e curvas de preços, registros 
paroquiais, testamentos, bancos de dados estatísticos, etc. Torna-se 
assim documento tudo o que pode ser interrogado por um historiador 
com a ideia de nele encontrar uma informação sobre o passado 
(RICOEUR, 2007, p. 189). 

 

Diante das fontes que aqui elegemos e que foram apresentadas no início do 

trabalho, concentramos agora nossa análise no acervo de fragmentos de textos 

constitucionais e infraconstitucionais brasileiros relacionados à temática entre os anos 

de 1824 a 2018, e nas decisões judiciais nacionais, de tribunais de primeira e segunda 

instância, e ainda do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e 

ainda em documentos jornalísticos produzidos sobre essas decisões, que versaram 

sobre o direito de ser esquecido e que tiveram repercussão entre os anos de 2013 e 

2018.  

Nossa investigação detida nesse momento sobre esse fenômeno em 

perspectiva brasileira se justifica pelo fato de que o Brasil foi considerado o segundo 

país em um ranking de nações que mais enviam ordens para remoção de conteúdo 

na internet, ficando atrás apenas da Rússia. Essa informação acaba por se tornar um 

dado instigante para nossa tese, pois a quantidade de pedidos supera países mais 

populosos e com percentuais mais elevados de conectividade à rede mundial de 

computadores. Há de se notar que, embora nem todos os pedidos sejam diretamente 

sobre o direito ao esquecimento, boa parte das solicitações tocaram nessa esfera. 

Pessoas ou seus familiares passaram após o ano de 2013 a exigir judicialmente que 

nomes fossem retirados de documentos, textos ou reportagens sobre fatos passados, 

tanto em meios de comunicação como a televisão aberta, como também na internet. 

A razão desse fenômeno, segundo alguns especialistas e empresas que operam os 

mecanismos de busca virtuais, dá-se em virtude de que “o problema brasileiro é o 
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excesso de cerceamento judicial das liberdades de expressão, informação e 

imprensa” (LUCHETE, 2017; GOOGLE, 2017, online). 

Em época que nos deparamos com a judicialização da política, da saúde, da 

economia, do corpo, por que não pensar em uma judicialização da história e do 

esquecimento? Em que medida uma história do tempo presente no direito brasileiro 

sobre as práticas jurídicas de esquecimento pode ser considerada um espaço de 

saber para nossa análise? Eis o que nos propomos a discorrer nas próximas linhas, a 

partir de pesquisa investigativa legislativa e documental que se estenderá em termos 

teóricos e práticos no terceiro capítulo de nosso trabalho. 

 

2.1 O direito e a criação do direito no brasil: o percurso de uma trajetória pela rota de 

direitos fundamentais e de seus regimes de historicidade 

  

Na história do tempo presente, o direito no Brasil foi marcado pelo pluralismo 

jurídico, corrente essa que uniu posições muitas vezes antagônicas, compondo-se de 

confrontos interestatais e extra estatais. Isso pode ser demonstrado, 

exemplificativamente, de maneira interestatal, pelas disputas de égide legislativa em 

contraposição ao construto jurisprudencial dos tribunais, e em termos extra estatais, 

pela elaboração de normas jurídicas por parte de grupos sociais em direitos 

alternativos, como é o caso do direito achado na rua e dos debates em busca de um 

possível marco regulamentador da internet, o que inclui cenários obscuros como a 

Deep Web. Tanto em um como noutro, mesclaram-se discussões sobre o julgamento 

de seus elementos estruturais, que correspondem à ideia de judicialização, seja pelas 

vias oficiais estatais, ou ainda, pela apreciação de demandas por tribunais populares 

ou clandestinos. 

O pluralismo jurídico, nesse sentido, pode ser definido conceitualmente como 

uma corrente teórica composta pela: 

(...) diversidade de normas que vigem em uma determinada sociedade 
de forma simultânea, sendo considerada como questão social e em 
partes como antagonismo ao monismo jurídico, que é o monopólio das 
normas jurídicas exercidas pelo Estado. O pluralismo jurídico é 
composto de fatos que o identifica, seja do ponto de seu surgimento e 
manutenção, como também é composto de diversas teorias, levando-
se em conta que o direito é fato ideológico. Ao se referir ao pluralismo 
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jurídico leva-se em conta a sua análise do ponto de vista sociológico, 
onde se verifica que não é um fato recente e nem regional, estando 
espalhado em várias partes do mundo, inclusive sua atuação no Brasil 
(PRADO, 2018, p. 1).  

 

  Para Ana Lucia Sabadell (2005), o pluralismo jurídico é uma teoria que indica 

a coexistência de vários sistemas jurídicos no seio da mesma sociedade, de maneira 

que dois ou mais sistemas jurídicos, dotados de eficácia, compartilham de um mesmo 

tempo e espaço.  

 Esse construto em torno do pluralismo jurídico advém tanto de posições 

políticas distintas, representadas por correntes ideológicas de parlamentares que se 

desaguam na elaboração das leis, e ainda de magistrados que se filiam ora a um 

positivismo jurídico, ora ao jusnaturalismo, ora às correntes pós-positivistas e 

neoconstitucionalistas, como também do direito do dia a dia das pessoas, o direito 

achado na rua, engendrado historicamente pelas comunidades, pelos encarcerados, 

pelo cidadão no dia a dia, pelas redes sociais na internet, uma forma alternativa de 

levar justiça social às pessoas, justiça essa que não fica presa à norma jurídica 

positiva vigente. Tal é o substrato de composição do direito de ser esquecido no Brasil. 

Quando percorremos a trajetória jurídica brasileira em um trabalho 

historiográfico investigativo, deparamo-nos com alguns regimes de historicidade 

distintos, que foram sendo articulados juridicamente por projetos de poder e 

governança. Inicialmente, deparamo-nos com um regime romano-germânico, também 

conhecido como desdobramento do sistema romanista, que influenciou toda a 

normatização estatal portuguesa e que se instalou no Brasil a partir das Ordenações 

Reais de Portugal, afonsinas, manuelinas e filipinas. Essa perspectiva ainda 

percorrerá pelos antecedentes normativos monárquicos portugueses no Brasil, 

quando em 1824 um novo construto normativo se instaura, por meio da elaboração 

da Constituição Imperial de 1824, pela criação de códigos criminais e processuais a 

partir da primeira metade do século XIX. Esse período constitucional monárquico é 

suplantado por um por um novo constitucional, notadamente republicano, com a 

promulgação da primeira Constituição Republicana no ano de 1891 e que segue com 

as legislações civis e processuais civis construídas pelos séculos XIX e XX, até o 

tempo presente, com a Constituição da República Federativa de 1988 e com o Código 

Civil Brasileiro de 2002, além dos instrumentos legislativos que se propagam pelo 
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século XXI promovendo as ordens jurídicas do tempo presente, como o marco civil 

regulatório da Internet. 

Pensar o direito e sua criação no Brasil pressupõe percorrer tais regimes de 

historicidade normativa que, entre continuidades e rupturas, trazem em seu bojo um 

corpo de legislações e normas romano-germânicas, portuguesas, brasileiras e 

internacionais, estas últimas em evidência pelo advento da intensificação de 

participação brasileira na sociedade internacional e assunção de obrigações por 

intermédio de tratados internacionais e instrumentos de soft law. Além do mais, 

pressupõe revisitar textos normativos aflorados cronologicamente e arquivos judiciais 

de processos findos ou em andamento, delineando todo um sistema que tem como 

origem histórica a civil law, mas que sob a égide do pluralismo jurídico, abre espaço 

cada vez mais para os construtos e influências da common law, ou seja, sistema de 

precedentes e de jurisprudência, com o protagonismo do Poder Judiciário diante da 

omissão legislativa brasileira, a ponto de julgar e criar critérios de definição de temas 

afetos à história e judicializados em um processo no tempo que reafirma o princípio 

da inafastabilidade da jurisdição. 

Uma investigação dessa trajetória em termos de história do direito pode se dar 

tanto pelo caminho do desenvolvimento de institutos jurídicos fundamentais (ou 

história das ideias), como também pela rota do processo legislativo (história 

legislativa), com o acompanhamento da elaboração de instrumentos normativos que 

toquem nos temas sensíveis, como leis, decretos, medidas provisórias e 

regulamentos. Considerando que não são caminhos de todo contrapostos, ao passo 

que são elaborados paralelamente e com similaridade e identificação, apesar de 

distintos, optamos metodologicamente por andar pela via da trajetória dos institutos 

jurídicos fundamentais, em um caminho metodológico de história das ideias, mas sem 

perder de vista a estrada ao lado, a rota legislativa, trazendo-a, à medida do possível 

e da necessidade metodológica.  

Como adendo a essa opção por trilhar esse caminho, insta salientar as palavras 

do historiador Francisco Falcon (1997, p. 93-94), para quem: 

(...) “história das ideias remete a textos nos quais os conceitos articulados 
constituem os agentes históricos primários, vindo a seguir as pessoas dos 
portadores desses conceitos” e possui como tendência “romper com os 
limites disciplinares estabelecidos, já que visa a inserir o estudo das ideias e 
atitudes no conjunto das práticas sociais”. 
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Assim, propomos percorrer a formação de direitos fundamentais constitucionais 

brasileiros elencados às ideias de honra, intimidade, privacidade do ser humano e de 

sua família; da publicidade, representada pela liberdade de expressão e direito à 

informação; e ainda, à noção de punibilidade na rota de um veículo denominado 

‘história do direito brasileiro’. Para tanto, é válido observar a linha de partida desse 

caminho que delinearemos a seguir. 

A formação normativa do Brasil teve por base a estrutura jurídica e judiciária 

de Portugal, com destaque inicial para as ordenações do Reino, que compreenderam 

cronologicamente as Ordenações Afonsinas (1446), Ordenações Manuelinas (1521), 

e quando Portugal estava sob domínio Espanhol, as Ordenações Filipinas (1603). 

Nesse período de historicidade normativa, a aplicação de normas pautava-se 

primeiramente nas ordenações. Se estas não fossem suficientes, recorria-se em 

ordem sucessiva ao direito romano e após ao direito canônico ou eclesiástico. 

Todavia, por falta de condições de aplicação, muitas dessas normas não puderam ser 

utilizadas em terras coloniais e outras precisaram de adaptação para serem 

operacionalizadas. Devido à extensão territorial e ao baixo conhecimento para 

interpretar e aplicar as ordenações, surgiu uma legislação local ou especial para o 

Brasil, ou melhor, leis adaptadas para a própria colônia (PONTES DE MIRANDA, 

1981; MOREIRA ALVES, 2000).  

Nesse momento, tanto a legislação portuguesa como a legislação destinada 

exclusivamente ao Brasil pouco tratavam dos direitos hoje considerados fundamentais 

em termos constitucionais, especialmente honra, intimidade, privacidade e 

publicidade, representada esta última pelas liberdades de pensamento e de livre 

expressão. Quanto à punibilidade, algumas situações puderam ser identificadas, 

inclusive sob um viés bastante severo, como as penas de perdimento e confisco de 

bens, o desterro, o banimento, os açoites, a morte atroz (esquartejamento) e a morte 

natural (forca) (MACIEL; AGUIAR, 2016).  

Suscitar tais questões, tanto de direito civil como de direito penal nos 

documentos das ordenações portuguesas que identificamos e analisamos, fugiriam 

do nosso propósito neste trabalho e pouco poderiam contribuir com a rota de 

investigação a que nos propomos: elementos de ideias constitutivas do direito ao 

esquecimento, que superam uma história positivista. 
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Em termos portugueses, insta ainda destacar que, com a chegada da Família 

Real ao Brasil em 1800, iniciou-se um processo de transformação de ideias em terras 

brasileiras, com a criação de universidades e cursos de direito, formação de um 

aparato legislativo, surgimento das primeiras instituições financeiras, e ainda, 

instituição de um sistema oficial de publicação de normas (PONTES DE MIRANDA, 

1981), o que preparou o cenário para um novo regime de historicidade jurídica, em 

especial quando em 1808, a América Portuguesa deixa de ser colônia e passa à 

condição de Império com a primeira ordem constitucional de 1824, conhecida como 

Constituição Política do Império do Brasil ou Carta de Lei de 25 de Março de 1824.  

Adiante, em 1891, mais um novo período de historicidade constitucional: a 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. 

Sob a égide republicana, esse tempo se estenderá a outros patamares normativos, 

especialmente se considerarmos as constituições brasileiras de 1934, 1937, 1946, 

1967, a ‘Constituição’ militar de 1969 (Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro 

de 1969), e por fim, o texto constitucional em vigor no tempo presente de 1988, 

batizado de Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Outras incursões 

poderiam ser feitas sob o viés do desenvolvimento histórico da legislação civil e penal. 

Contudo, conforme indicamos acima, tomaremos a rota de análise da trajetória de 

institutos jurídicos que compuseram a noção constitucional do direito ao 

esquecimento, com momentos de interlocução com os documentos normativos aqui 

indicados. Assim, traçaremos a seguir a rota dos institutos da privacidade, honra e 

intimidade; publicidade (ou liberdade de manifestação do pensamento e direito à 

informação); e por fim, incursões sobre o sistema de punibilidades, tudo isso em 

constante diálogo com a formação do direito ao esquecimento em terras brasileiras. 

 

2.2 Expressões do direito ao esquecimento em arquivos judiciais e jornalísticos nas 

esferas de historicidade constitucional, civil e criminal  

  

O direito ao esquecimento no Brasil surge a partir do debate global instaurado 

em torno da privacidade, celebridade, punibilidade e das mídias, especialmente a 

televisão e a internet, e assim percorre por algumas expressões jurídicas no tempo, 

ora sob o signo de discussão em torno de direitos fundamentais, como os delineados 
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na seção anterior, ora sob a égide da história do direito comparado, como apresentado 

no primeiro capítulo da nossa tese, de forma que suas repercussões se dão sobre 

múltiplas esferas da história e do direito, especialmente nos campos constitucional, 

civil e criminal. 

 Em termos constitucionais, identificamos na literatura que os pontos mais 

sensíveis da discussão estão instaurados sobre a imagem de si que as pessoas 

possuem, seja em âmbito subjetivo ou social, o que leva a uma discussão sobre 

direitos e garantias individuais, bem como sobre a judicialização da história, da 

memória e do esquecimento. Portanto, para pensar uma história do direito ao 

esquecimento no Brasil precisamos primeiramente reconstituir a emergência dessa 

preocupação social, para que, assim, possamos adentrar na análise de nosso acervo 

documental. 

 O aparecimento dessa preocupação social pode ser identificado no 

desenvolvimento histórico da ideia de intimidade/privacidade e no nascimento da 

figura da celebridade. 

 O reconhecimento da intimidade e da vida privada (privacidade) enquanto 

direitos garantidos pelo Estado surgiu no final do século XIX, a partir do momento que 

sua proteção jurídica passou a ser realizada sob o fundamento de que tais direitos 

seriam considerados patrimônio moral do ser humano ou da personalidade humana 

inviolável. Antes desse período, a proteção à intimidade e à vida privada ocorria de 

forma reflexa no âmbito do direito à propriedade, do direito contratual, da honra, 

liberdade, inviolabilidade de domicílio e de correspondência. 

 Ao examinar essa questão, entendemos que seu marco historiográfico é 

instaurado pelo precedente do caso ‘Price contra Strange’, ocorrido em 1849. À época, 

a rainha Vitória da Inglaterra e seu consorte Príncipe Albert dedicaram-se à pintura e 

retrataram em seus trabalhos membros da família real, amigos mais próximos e seus 

animais favoritos. Somente as pessoas dos círculos íntimos da realeza tinham a 

possibilidade de conhecer as obras e alguns, ainda mais restritos, de serem 

presenteados com elas. Nesse contexto, um homem chamado Judge teve acesso às 

produções artísticas e repassou a William Strange informações sobre o acervo da 

produção real existente, possibilitando-lhe a confecção de um catálogo dos trabalhos 

e sua imediata publicação, com a promessa de entregar, a cada comprador, fac-símile 
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com a assinatura da rainha ou do príncipe consorte, feito das peças originais. 

Insatisfeito com essa atitude, o príncipe ingressou em juízo contra o responsável pela 

impressão do catálogo e outros envolvidos. Nesse caso, o juiz reconheceu a tese da 

defesa no que diz respeito ao direito de propriedade. Todavia, o proprietário não 

poderia valer-se desse direito para possibilitar a confecção de catálogos e publicação 

destes com real prejuízo a direitos alheios. Ao final, concedeu ao príncipe uma 

injunction, proibindo a exposição e venda dos respectivos catálogos, delineando, de 

forma incipiente, um espaço para o que ainda seria conhecido como proteção jurídica 

da vida privada (SAMPAIO, 2008). 

 A possibilidade reconhecida judicialmente de ingresso com ação de perdas e 

danos para casos de invasão de intimidade e vida privada tornou-se ainda mais 

concreta a partir do reconhecimento do direito à imagem, como proteção da própria 

individualidade, por uma exigência moral e psicológica. Assim, data da segunda 

metade do século XIX e início do século XX, principalmente na França, Alemanha, 

Itália e Estados Unidos, um período emergente de elaboração jurisprudencial e 

doutrinária do direito à imagem, tomando como base uma proteção mais geral no 

tocante à propriedade, para então resguardar, de forma reflexa, a imagem e a 

intimidade (PIRES NETO, 2008). 

 O estatuto da privacidade passou a se desdobrar originariamente a partir do 

direito à propriedade, mudando a forma de observar a imagem de si pela ótica dos 

direitos personalíssimos, por intermédio de trabalhos teóricos e práticos de juristas. 

A ideia de privacidade no pensamento anglo-saxão teve um pressuposto 

teórico a concepção de liberdade, como autonomia individual, defendida em 1859 por 

John Stuart Mill, na obra ‘On Liberty’. Nesse trabalho foi desenvolvida a premissa de 

que os aspectos que dizem respeito apenas ao indivíduo são dotados de absoluta 

independência; ou seja, os únicos aspectos da conduta humana que geram deveres 

e responsabilidades sociais são aqueles que afetam a terceiros. O indivíduo é 

soberano sobre aquilo que conclui sobre si mesmo, sobre seu próprio corpo e mente 

(PEREZ LUÑO, 2005).  

Na construção dos direitos à intimidade e à vida privada, o primeiro sentido 

adotado foi o do direito de ser deixado em paz, que foi elaborado por juristas 
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estadunidenses, mas a discussão também é feita entre juristas alemães e franceses, 

os quais disputam o ‘título’ de precursores da ideia.  

Nos Estados Unidos, conforme já visto no capítulo primeiro de nossa tese, a 

ideia está presente no final do século XIX em um artigo intitulado “Right to Privacy,” 

publicado por Samuel Warren e Louis Brandeis na Harvard Law Review, que se 

constitui em marco na elaboração do direito à intimidade e à vida privada, 

apresentando, assim, os contornos do novo direito, inclusive com a ideia do ‘right to 

be let alone’.  

Na Alemanha, a publicação por David Augusto Roder da obra ‘Grundzuge des 

natrurrechts’ em 1846 demarcou que o ato de incomodar alguém com perguntas 

indiscretas ou a conduta de entrar em um aposento sem se fazer anunciar 

caracterizavam violação ao direito natural à vida privada (PEREZ LUÑO, 2005).  

Especificamente em relação à França, o famoso caso ‘Rachel contra O’Connell’ 

consolidou a proteção ao direito à imagem em um campo mais amplo configurado 

como vida privada. Nesse caso, Rachel, uma célebre atriz do teatro clássico francês 

do século XIX, solicitou que fosse fotografada em seu leito de morte. Ocorre que os 

fotógrafos, embora avisados de que a fotografia não deveria ser divulgada por nenhum 

motivo, permitiram que fossem feitas cópias e publicações do retrato que estava com 

eles. Diante desse ocorrido, a irmã da atriz ajuizou uma ação contra a desenhista Felix 

C. O’Connell, julgada pelo Tribunal Civil de Sena em 16 de junho de 1858, cuja 

decisão dispôs que: “(...) a ninguém seria dado o direito de, sem consentimento formal 

da família, reproduzir e dar publicidade a traços de uma pessoa em seu leito de morte, 

por maior que tivesse sido sua celebridade e a publicidade ligada aos atos de sua 

vida.” (SAMPAIO, 1998).  

Em termos normativos, o direito à privacidade somente foi reconhecido em 10 

de dezembro de 1948 pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, fornecendo 

dessa maneira a tutela necessária ao ser humano, evidenciada como um direito 

autônomo diante dos riscos de um acelerado avanço tecnológico. Isso intensificou o 

interesse dos estudiosos do direito para o aprofundamento na investigação jurídica da 

elaboração doutrinária e jurisprudencial da intimidade e da vida privada (SAMPAIO, 

1998). Esses direitos passaram a ser reconhecidos como direitos humanos pelo 

processo de internacionalização e direitos fundamentais sob a perspectiva 
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constitucional, obtendo um novo estatuto histórico e novo significado, incluindo o 

desdobramento em direito de ser esquecido. 

Nesse sentido, os principais termos que foram inseridos e integrados 

genealogicamente ao direito de ser esquecido foram os direitos da personalidade à 

intimidade, liberdade de expressão, direito à informação, princípio da dignidade da 

pessoa humana, direito à própria imagem, inviolabilidade da honra e privacidade. Um 

contraponto a essa discussão se dá no fato de que, assim como uma pessoa natural 

possui o direito ao esquecimento, a sociedade possui o direito à informação e à 

memória, o que em alguns momentos tal fato é traduzido como uma colisão de direitos 

que nos levam a pensar sobre as suas implicações ao ofício do historiador e à própria 

história. 

 A repercussão do direito ao esquecimento na esfera civil se dá de maneira 

precípua à ideia de constrangimento à identidade e orientação histórica do indivíduo 

enquanto ser que vive em coletividade, e, portanto, passível de julgamento pelo outro, 

no que tange precipuamente à sua honra, intimidade e privacidade. Ele também pode 

ser pensado como capítulo da história da vida privada. 

 Um outro aspecto que deve ser mencionado nessa análise e que estará 

presente no desenvolvimento do direito ao esquecimento no Brasil diz respeito à figura 

da celebridade. O historiador Antoine Lilti (2018) na obra A Invenção da Celebridade 

apresentou uma análise dos mecanismos desenvolvidos na Europa durante o século 

XVIII que elevaram pessoas comuns a figuras públicas em tempos que não existia a 

indústria do cinema, a imprensa sensacionalista e a televisão, suscitando contradições 

pelo apagamento das fronteiras entre vida pessoal, vida cultural e mercado. A 

emergência da cultura da celebridade, ou seja, a criação de figuras públicas com a 

promoção de seus nomes nos meios de comunicação para cedo ou tarde serem 

esquecidas, constituiu-se em característica da sociedade do século XVIII, no 

despontar do iluminismo, chegando ao tempo presente, caracterizado por uma 

sociedade hipermidiática.  

A expansão da celebridade, segundo Lilti (2018), é ligada ao desenvolvimento 

da publicidade e a uma nova concepção do eu. A partir da nova esfera pública, a 

celebridade suplantou os dois outros gêneros clássicos de notoriedade: a glória e a 

reputação. Enquanto a glória se deve às façanhas póstumas, a reputação depende 
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de um grupo e da socialização de opiniões. A celebridade desperta a curiosidade do 

grande público e estabelece com ele um pacto de ‘intimidade à distância’ e encerra 

um antagonismo: de um lado é o sonho coletivo de ascensão social; por outro, é alvo 

de críticas e ironias, por ser considerada superficial e efêmera.  

A partir do pensamento de Lilti, podemos perceber em nossas análises que o 

hipermediatismo retratado pela opinião pública e pelas técnicas de comunicação à 

distância, como jornais, revistas e precipuamente a internet, passaram a assombrar 

algumas celebridades, a ponto de estas visualizarem no direito ao esquecimento um 

meio de extirpar seus fantasmas do passado presente. 

Sob o viés criminal, além daquilo que já foi delineado na esfera constitucional 

e cível, se de um lado o direito ao esquecimento carrega em si a preocupação de que 

uma pessoa não posse sofrer uma pena perpétua, prolongando indefinidamente pelo 

tempo um fato interpretado de maneira equivocada ou até mesmo um acontecimento 

vexatório para sua identidade e sociabilidade que possa se projetar ao tempo futuro, 

por outro lado, surge o dever de memória e o direito à informação por parte da 

sociedade, em um conflito que tenta ser solucionado pela ponderação. 

 Assim, buscamos desenvolver a seguir um levantamento e análise em nosso 

acervo documental normativo, processual e jornalístico dos temas que tocam às três 

esferas, quais sejam, constitucional, civil e criminal, mostrando como o direito ao 

esquecimento tem sido delineado no Brasil de modo a superar a cristalização 

conceitual sobre o direito ao esquecimento integrante das narrativas do tempo 

presente de agentes do direito como advogados, juízes e promotores. 

 

2.2.1 Incômodos da vida privada e suas repercussões para o cenário público: o direito 

ao esquecimento como afirmação da privacidade, honra e intimidade da pessoa e de 

sua família 

 

 "O direito ao esquecimento é um nome novo para princípios constitucionais 

como o direito à intimidade e à dignidade", afirmou o advogado Roberto Algranti Filho 

(2016, online), ao jornal Folha de São Paulo em 07 de agosto de 2016. Trata-se de 

um tema discutido pela sociedade que une desde participantes que vão à realities 
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shows a musas de times de futebol, todos em busca de defesa da privacidade, honra 

e intimidade. 

Apesar destes conceitos serem distintos, eles possuem conexão semântica 

estruturante no tempo presente, especialmente quando considerados direitos 

fundamentais, voltados ao indivíduo e à sua família, que adentram em uma esfera 

secreta ou pouco desejosa de ser conhecida por pessoas que não componham um 

determinado grupo ou núcleo familiar, fraternal ou negocial. Enquanto a honra se 

coloca como um quesito subjetivo e individual que se esvai pelo mundo externo e se 

expõe à opinião pública, passando por julgamentos morais, religiosos e legais, a 

intimidade e a privacidade resultam de lutas em que as barreiras da vida privada são 

ameaçadas, a ponto de serem criados mecanismos de defesa que as restrinjam à 

esfera secreta do lar ou a seus equivalentes.   

No tempo presente, honra pode ser entendida como um princípio de conduta 

da pessoa que se comporta de modo virtuoso, corajoso, honesto, cujas qualidades 

são consideradas socialmente virtuosas, mas mesmo assim ainda em uma esfera 

basilarmente subjetiva; intimidade se refere ao caráter daquilo que é íntimo, secreto; 

privacidade diz respeito à qualidade do que é privado, do que é particular e por isso 

não deve ser invadido (DICIO, 2018). Do ponto de vista histórico, é possível pensar 

as mudanças de sentido desses termos, o que se torna sensato para não cairmos em 

anacronismos. Ao partir do significado semântico aqui noticiado, analisamos na 

história constitucional brasileira, e complementarmente, em uma história legislativa 

infraconstitucional civilista e penal, textos que se remetem a tais sentidos. 

Para realizarmos um inventário desses institutos na história constitucional 

brasileira, especificamente na seção de direitos e garantias individuais, denominados 

‘direitos e garantias fundamentais’, lançamo-nos inicialmente à Constituição Política 

do Império do Brasil para entendermos como essas ideias centrais aparecerão nos 

textos normativos a partir do século XIX no Brasil. 

Também reconhecida por Carta de Lei de 25 de Março de 1824, trata-se da 

primeira constituição brasileira, cujo título 8º é intitulado ‘Das Disposições Gerais e 

Garantias dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros’. A respeito da honra, 

intimidade e privacidade da pessoa e sua família, dispunha o artigo 179 o seguinte: 
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[...] 
Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos 
Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança 
individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do 
Imperio, pela maneira seguinte. 
I. Nenhum Cidadão póde ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer 
alguma cousa, senão em virtude da Lei. 
II. Nenhuma Lei será estabelecida sem utilidade publica. 
III. A sua disposição não terá effeito retroactivo. 
IV. Todos podem communicar os seus pensamentos, por palavras, 
escriptos, e publical-os pela Imprensa, sem dependencia de censura; 
com tanto que hajam de responder pelos abusos, que commetterem 
no exercicio deste Direito, nos casos, e pela fórma, que a Lei 
determinar. 
V. Ninguem póde ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que 
respeite a do Estado, e não offenda a Moral Publica. 
VI. Qualquer póde conservar-se, ou sahir do Imperio, como Ihe 
convenha, levando comsigo os seus bens, guardados os 
Regulamentos policiaes, e salvo o prejuizo de terceiro. 
VII. Todo o Cidadão tem em sua casa um asylo inviolavel. De noite 
não se poderá entrar nella, senão por seu consentimento, ou para 
o defender de incendio, ou inundação; e de dia só será 
franqueada a sua entrada nos casos, e pela maneira, que a Lei 
determinar. 
[...] (BRASIL, 1824, online) (grifos nossos) 
 
 

Ao analisar o fragmento desse documento, podemos identificar que a 

Constituição Imperial de 1824 inaugura na história constitucional brasileira um 

conjunto de proteções aos “cidadãos brasileiros” voltados à inviolabilidade de seus 

direitos civis e políticos, ressaltando em especial a ideia de liberdade, um dos ideais 

da Revolução Francesa e que encontrou abrigo em terras brasileiras com os ideias 

iluministas acolhidos pela estrutura de poder que esteve à frente do processo 

constituinte nacional. Alguns princípios podem ser notados nos incisos transcritos, em 

especial os princípios da legalidade (inciso I), da utilidade pública das leis (inciso II), 

da irretroatividade legal (inciso III), da liberdade de expressão (inciso VI), da liberdade 

religiosa comedida (inciso V), da liberdade de locomoção (inciso VI) e da 

inviolabilidade da casa (inciso VII), identificada esta última com a esfera do lar.  

Este último inciso 7º faz parte da genealogia da ideia de privacidade, mas esta 

concepção, enquanto direito, ainda não era reconhecida, pois como vimos 

anteriormente, a privacidade como direito somente irá se firmar em meados do século 

XX. Por outro lado, se considerado que, o que ocorre no âmbito da casa está restrito 

à esfera da liberdade, segurança, individualidade e propriedade, a inviolabilidade da 

casa é entendida em 1824 a partir desse estatuto e não como integrante da intimidade 

e da vida privada sob o viés privacidade. Trata-se de um construto normativo essencial 
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que posteriormente abrangerá atos que serão interrelacionados com as fronteiras 

entre a vida pública e a vida privada. 

Ao romper com o período constitucional monárquico de 1824, a Constituição 

de 1891 instaura um novo regime sob o signo da república em detrimento da 

monarquia. Estamos ao final do século XIX diante da chamada ‘Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil de 1891’. 

A obra A República no Brasil, coordenada por Ângela de Castro Gomes, Dulce 

Chaves Pandolfi e Verena Alberti (2002) é um texto basilar que nos ajuda a 

compreender esse período, ao adentrar na experiência republicana do dia 15 de 

novembro de 1889 e as décadas subsequentes, bem como refletir sobre as 

complexidades de seus processos sociais. 

Ao se referir ao processo de elaboração dessa nova constituição republicana, 

o capítulo primeiro da obra, intitulado ‘As bases republicanas dos Estados Unidos do 

Brasil’, apresenta que os fundamentos do texto constitucional estiveram permeados 

de embates e negociações entre diferentes grupos que, então, dominavam a cena 

política. A natureza do pacto federativo que se estabeleceu, as características do 

sistema político, o relacionamento entre os poderes e o sistema eleitoral foram 

assuntos sensíveis que estiveram em discussão e transformações durante a 

Assembleia Constituinte.  

Especificamente sobre a participação política, o segundo capítulo, denominado 

‘Voto e participação política nas diversas repúblicas do Brasil’, reforça a ideia de que 

este período foi marcado por um caráter excludente do regime republicano, mas 

colocou como desafio a necessidade de incorporar efetivamente a massa de 

excluídos, o que não se resume à conquista do direito de voto. Isso levou com que o 

texto da ‘Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891’, somada à 

Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926, buscasse reafirmar e ampliar 

direitos invioláveis da pessoa humana, não como corolário da cidadania, mas como 

forma de inclusão social às aspirações de um sistema nacionalista republicano.  

Sobre esse esforço de ampliação de direitos, uma alteração que deve ser 

mencionada é que, no que tange à inviolabilidade do lar. O novo texto constitucional 

mudou o termo ‘cidadão’ por ‘individuo’ (sic): “(...) § 11. A casa é o asylo inviolavel 

do individuo; ninguem póde ahi penetrar, de noite, sem consentimento do morador, 
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senão para acudir a victimas de crimes, ou desastres, nem de dia, senão nos casos e 

pela fórma prescriptos na lei” (BRASIL, 1891, online) (grifo nosso).  

Trata-se de uma mudança significativa e representativa, pois a ideia de 

cidadania imperial era restrita, voltada a pessoas do sexo masculino, que possuíam 

poder econômico para participar da vida política. Ou seja, como apontado na obra A 

República no Brasil, era uma cidadania excludente, que permaneceu no início do 

regime republicano. Tal assunto é aprofundado no último capítulo dessa obra, sob o 

título ‘A República brasileira: pactos e rupturas’, segundo o qual, o caráter oligárquico 

e excludente da prática política, uma das marcas persistentes no regime republicano, 

é evidenciado, alertando para os entraves que ainda cercaram o exercício da 

cidadania no Brasil. 

A mudança do termo ‘cidadão’ por ‘indivíduo’ reforça o caráter excludente 

desse regime, por não fornecer extensivamente proteções ligadas ao ideal de 

cidadania, mas por outro lado, concentra seus esforços na ideia de indivíduo, 

buscando, incorporar, pelo menos textualmente, a massa de excluídos e alguns de 

seus direitos.   

Na esteira do regime republicano, a Constituição de 1934 (BRASIL, 1934, 

online) ampliou os direitos individuais, reafirmando o que havia sido previsto na 

Constituição de 1891. Contudo, os sujeitos destinatários da norma passam a ser não 

somente os cidadãos ou indivíduos brasileiros, mas também os estrangeiros, 

conforme fragmento do artigo 113: “(...) Art 113 - A Constituição assegura a 

brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 

concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade (...)” 

(grifo nosso). Além do mais, começa a demonstrar em seu artigo 114 que tais direitos 

não se limitavam ao texto constitucional, mas é inserida a possibilidade de elementos 

legislativos infraconstitucionais garantidores de direitos: “(...) Art 114 - A especificação 

dos direitos e garantias expressos nesta Constituição não exclui outros, resultantes 

do regime e dos princípios que ela adota”. Isso nos remete a outras normas, como por 

exemplo, às normas cíveis (Código Civil Brasileiro de 1916). 

Em 1937, diante de um golpe de Estado e sob a alcunha militar, a Constituição 

de 1937 irá substituir em seu artigo 122, inciso 6º, a ideia de ‘casa’ por ‘domicílio’, já 

sob a égide da individualidade. Ademais, considerando o panorama delineado pelo 
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golpe, limita os direitos e garantias àquilo que podia ser entendido por bem público, 

necessidades de defesa, bem estar, paz e ordem coletiva, como se observa:  

[...] 
DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS 
 
Art 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros 
residentes no País o direito à liberdade, à segurança individual e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
6º) a inviolabilidade do domicílio e de correspondência, salvas as 
exceções expressas em lei; (Suspenso pelo Decreto nº 10.358, de 
1942) 
(...) 
Art 123 - A especificação das garantias e direitos acima enumerados 
não exclui outras garantias e direitos, resultantes da forma de governo 
e dos princípios consignados na Constituição. O uso desses direitos e 
garantias terá por limite o bem público, as necessidades da defesa, do 
bem-estar, da paz e da ordem coletiva, bem como as exigências da 
segurança da Nação e do Estado em nome dela constituído e 
organizado nesta Constituição. 
[...] (BRASIL, 1937, online) (grifo nosso) 
 
 

Apesar da Constituição de 1946 (BRASIL, 1946, online) buscar restaurar a 

ordem constitucional anterior, de 1934, utilizando expressões semelhantes no que diz 

respeito à ‘casa’ como ‘asilo inviolável do indivíduo’ no artigo 141, parágrafo 15, em 

1967, assistimos a alcunha militar tomando o poder em termos de elaboração 

normativa constitucional, com a consequente promulgação da  Emenda Constitucional 

nº 1, de 17 de outubro de 1969. Mais uma vez, a palavra ‘casa’ é mantida, pelo artigo 

153, parágrafo 10. 

 O período militar dará espaço ao processo de redemocratização no Brasil, com 

o novo horizonte constitucional de 1988. Dispôs nesse sentido a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 que: 

 
[...] 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação;    
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante 
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial; 
(...)   
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§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata. 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 
[...] (BRASIL, 1988, online) (grifos nossos). 

  

Algumas considerações importantes sobre o trecho desse documento: 

enquanto todas as outras constituições traziam os direitos e garantias individuais ao 

final do documento, a Constituição de 1988 passou a dispor sobre tais temas no início 

de seu texto, logo no artigo 5º. As ideias de ‘intimidade, vida privada, honra e imagem 

das pessoas’ aparecerão conectadas pela primeira vez em uma Constituição 

brasileira. Desponta também pela primeira vez a palavra honra em sentido pessoal e 

individual, denotando a importância desses institutos jurídicos e representando um 

marco de mudança na história dos direitos fundamentais, privilegiando a ideia de 

cidadania e, em prol disso, ter um texto reconhecido como ‘Constituição Cidadã’. 

Conforme demonstrado no parágrafo 2º grifado no documento, os direitos e garantias 

constitucionais não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, cujas leis e tratados internacionais ganham liberdade para tratar desse 

assunto e dar continuidade e complementaridade às ideias constitucionais no tempo 

e no espaço. 

Tais mudanças no texto constitucional são corolários de uma transformação no 

cenário jurídico mundial pós Segunda Guerra, pois a ideia de privacidade é inserida 

pela primeira vez em um texto constitucional brasileiro, condizente com o tratado 

internacional que figurou em 1948 a Organização das Nações Unidas como entidade 

internacional, inseriu o direito à privacidade em seus corpos normativos e indicou a 

acirrada luta por direitos humanos e fundamentais pelos países a partir da segunda 

metade do século XX. 

No Brasil, isso se refletirá no importante fragmento do Código Civil de 2002 que 

aborda questões temáticas ligadas a esse assunto: 

 
[...] 
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da 
justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, 
a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a 
utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu 
requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe 
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atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 
destinarem a fins comerciais. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes 
legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou 
os descendentes. 
Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a 
requerimento do interessado, adotará as providências 
necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta 
norma. 
[...] (BRASIL, 2002, online). (grifos nossos) 
 
 

 A partir da leitura do fragmento desse documento, observamos que tais ideias 

caminham na mesma direção do documento constitucional de 1988, especialmente 

ao tratar da honra e da vida privada. Contudo, um fato importante relacionado a esse 

tema se originou com a apreciação judicial pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 

2012, dando origem a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, a qual questionou os 

artigos 20 e 21 acima transcritos, especialmente no que tange à possibilidade do 

trabalho intelectual de escrever biografias e que abordaremos na seção seguinte, 

quando tratarmos da publicidade sob um viés histórico e constitucional. Contudo, 

antes, teceremos considerações sobre documentos judiciais e jornais que repercutem 

a ideia de direito ao esquecimento decorrente de práticas judiciais de esquecimento, 

sob o viés de uma história das ideias constitucionais estruturantes do direito de ser 

esquecido e a organização social do esquecer. 

 Considerando que a repercussão do direito ao esquecimento na esfera civil se 

dá precipuamente nos direitos da personalidade, quais sejam, na própria imagem da 

pessoa e na inviolabilidade da honra, intimidade e privacidade, adentramos aqui no 

recinto da sexualidade, do corpo, da ‘inocência à obscenidade’. 

Um dos casos mais populares e expressivos na história do direito brasileiro em 

que foi discutida uma interface do direito de ser esquecido envolveu uma batalha entre 

uma celebridade de um lado, a apresentadora Xuxa Meneghel, e uma empresa 

transnacional, a Google, no Recurso Especial nº 1316921/RJ interposto perante o 

Superior Tribunal de Justiça (BRASIL, 2018, online). 

Em sua juventude, a famosa apresentadora de programas infantis realizou um 

filme com caráter sexual e pornográfico chamado ‘Estranho Amor’, tornando-se uma 

mancha moral na trajetória de vida de Xuxa. Mesmo tendo sido tirado de circulação, 

com a popularização da internet, muitas pessoas, movidas pela curiosidade, 

começaram a ter acesso ao filme e às imagens que retratam a mulher nua em uma 
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cena sexual com um garoto, legando à apresentadora termos como ‘pedófila’, ‘rainha 

pornô dos baixinhos’ e ‘exploradora de menores’.  

Diante dessa situação, a apresentadora ajuizou um pedido pleiteando que o 

órgão julgador determinasse à empresa Google que removesse de seu mecanismo 

de pesquisas resultados de busca pela expressão “Xuxa pedófila”, “ou, ainda, 

qualquer outra que associe o nome da autora, escrito parcial ou integralmente, e 

independentemente de grafia, se correta ou equivocada, a uma prática criminosa 

qualquer” (BRASIL, 2018, online). 

Ao analisar o pedido de tutela antecipada, em primeira instância, o magistrado 

proferiu decisão interlocutória ordenando à empresa que parasse de disponibilizar aos 

internautas qualquer resultado ou link que associava os termos “Xuxa”, “pedófila”, 

“Xuxa Meneghel”, “ou qualquer grafia que se assemelhe a estas, isolada ou 

conjuntamente, com ou sem aspas”, sob pena de aplicação de multa no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) por resultado disponibilizado indevidamente ao usuário. 

A Google recorreu da decisão em segunda instância, de modo que o Tribunal 

de Justiça restringiu parcialmente a determinação anterior, delimitado apenas às 

imagens expressamente relatadas por Xuxa, mas sem exclusão dos links na 

demonstração dos resultados de busca. 

 Inconformada com a decisão, mais uma vez a Google recorreu, agora ao 

Superior Tribunal de Justiça por meio de um Recurso Especial, modo pelo qual 

pretendeu a delimitação dos limites da responsabilidade do mecanismo de buscas 

pelo conteúdo dos resultados demonstrados. De maneira unânime, e acompanhando 

a Ministra Relatora Nancy Andrighi, a 3ª Turma do Tribunal acatou o pedido recursal 

e cassou a antecipação de tutela concedida em primeira instância, sob o fundamento 

de ausência de interesse de agir da apresentadora em relação à Google.  

Com isso, o Tribunal Superior reconheceu que os provedores de mecanismos 

de busca na internet são simples intermediários de informações, que “não incluem, 

hospedam, organizam ou de qualquer outra forma gerenciam as páginas virtuais 

indicadas nos resultados”, limitando-se à indicação dos links onde as expressões ou 

os termos procurados possam ser encontrados (BRASIL, 2018). Considerando que 

tais instrumentos somente facilitam a localização de informações, as quais, ainda que 
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ilícitas, tem acesso público e circulam de forma livre na internet, não podem ser 

responsabilizados pelo conteúdo das buscas efetuadas pelos internautas. 

Ao reconhecer que os mecanismos de busca são simples provedores de 

pesquisa e não possuem tecnologia suficiente para impedir a identificação e distinção 

automática e antecipada de páginas lícitas ou ilícitas, ofensivas ou não a 

determinadas pessoas, o órgão julgador considerou que não era adequado designar 

aos mecanismos de pesquisa a incumbência de identificar antecipadamente as 

possíveis páginas de conteúdo ilícito que veiculassem imagens sensuais, 

pornográficas ou íntimas, até mesmo porque a internet é dinâmica e dia após dia 

existem atualizações e transformações no conteúdo disponibilizado virtualmente pelos 

sítios. 

Diante da impossibilidade de controle, ficou decidido ainda que os mecanismos 

de busca não seriam obrigados a retirar de suas buscas as expressões de caráter 

sexual associadas à apresentadora, especialmente porque, ao fazê-lo, buscas e 

resultados que fossem considerados legais ficariam prejudicados, atingindo o direito 

à informação. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:  

[...]  

Na hipótese específica dos autos, por exemplo, a proibição de que o 
serviço da recorrente aponte resultados na pesquisa da palavra 
“pedofilia” impediria os usuários de localizarem reportagens, notícias, 
denúncias e uma infinidade de outras informações sobre o tema, 
muitas delas de interesse público. A vedação restringiria, inclusive, a 
difusão de entrevista concedida recentemente pela própria recorrida, 
abordando a pedofilia e que serve de alerta para toda a sociedade. 
Curiosamente, a vedação dificultaria até mesmo a divulgação do 
próprio resultado do presente julgamento. 

(...) 

A verdade é que não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação 
de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade 
à informação. Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de 
violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a 
garantia da liberdade de informação assegurada pelo art. 220, § 1º, da 
CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, 
importante veículo de comunicação social de massa. 

[...] (BRASIL, 2018, online). 

 

Como se observa, o acórdão reconheceu a impossibilidade dos mecanismos 

de busca em controlar as pesquisas, privilegiando-se dessa maneira o direito à 

informação. Contudo, foi também reconhecido que, caso a pessoa que se sinta 
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prejudicada e identifique conteúdo que atinja o núcleo de seus direitos 

personalíssimos e fundamentais, de posse do Universal Resource Locator (URL) que 

dá acesso à página, a própria vítima poderia identificar e “acionar diretamente o autor 

do ato ilícito, com o que, julgado procedente o pedido e retirada da internet a página, 

o respectivo conteúdo será automaticamente excluído do resultado das buscas 

realizadas junto a qualquer provedor de pesquisa” (BRASIL, 2018, online), o que é 

simbólico do ponto de vista da terceira dimensão de nossa prática de esquecimento 

em análise, o direito ao esquecimento digital.  

Trata-se de um novo horizonte para esse direito, conforme formulado em nossa 

tese, pois há uma mudança de status de um direito ao esquecimento judicial com 

vistas ao desenvolvimento de um direito ao esquecimento digital, que começa a se 

tornar independente de uma decisão judicial, bastando para sua realização um 

simples pedido administrativo expresso em um formulário.  

Sob o aspecto judicial, ao restringir a discussão do caso puramente ao alcance 

da responsabilidade de sites de mecanismo virtual de busca na internet pelo conteúdo 

apresentado pelos resultados, limitou-se à apreciação sobre a personalidade pública 

de Xuxa em relação à natureza dos dados envolvidos. Por outro lado, esse caso se 

tornou um símbolo de ideias estruturantes da esfera civil brasileira que compõe o 

direito ao esquecimento. 

Do ponto de vista historiográfico, podemos visualizar em Xuxa uma celebridade 

cuja historicidade depende o direito ao esquecimento, num contexto de criação de 

figuras públicas com a promoção de seus nomes nos meios de comunicação para 

cedo ou tarde almejarem serem esquecidas, pelo menos enquanto a algumas 

situações pontuais de vida. Essa figura social emerge com a construção e propagação 

da indústria do cinema, da imprensa sensacionalista e da televisão no Brasil, 

suscitando contradições pelo apagamento das fronteiras entre vida pessoal, vida 

cultural e mercado, conforme analisado por Lilti (2018) em sua obra A Invenção da 

Celebridade. 

Para o historiador francês, a emergência da cultura da celebridade remonta ao 

século XVIII, no despontar do iluminismo, da opinião pública e das primeiras técnicas 

de comunicação à distância, como jornais, revistas, prensas de gravura e ateliês de 

moda. A expansão da celebridade é ligada ao desenvolvimento da publicidade e uma 
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nova concepção do eu. A partir da nova esfera pública, a celebridade suplantou os 

dois outros gêneros clássicos de notoriedade: a glória e a reputação. Enquanto a glória 

se deve às façanhas póstumas, a reputação depende de um grupo e da socialização 

de opiniões. A celebridade desperta a curiosidade do grande público e estabelece com 

ele um pacto de ‘intimidade à distância’ e encerra um antagonismo: de um lado é o 

sonho coletivo de ascensão social; por outro, é alvo de críticas e ironias, por ser 

considerada superficial e efêmera.   

Em Xuxa, essa saga é evidenciada a partir da produção e distribuição do filme 

‘Amor, Estranho Amor’16, gravado na década de 1980. Considerado um dos primeiros 

passos midiáticos da carreira de Xuxa, nele, essa figura pública aparece nua em 

envolvimentos sexuais com um garoto de 12 anos. 

 

Figura 8 – Capa do filme ‘Amor Estranho Amor’, 1982 

 

                                       (Cinearte Produções Cinematográficas, 1982) 

 

                                                           
16 Disponível em: < https://www.google.com.br/search?q=filme+estranho+amor&rlz=1C1CHZL_pt-
BRBR731BR731&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiru6fKr9TdAhWKipAKHV9hC0wQ_AUICygC&biw
=2133&bih=1042#imgrc=YulyLgqOoWO6KM:>. Acesso: Ago. 2018. 
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Repetidamente, batalhas judiciais foram colocadas em andamento, e, apesar 

do filme não estar mais sendo distribuído comercialmente, ainda é possível encontrá-

lo na internet, bem como imagens que demonstram o recorte em que a mulher se 

encontra nua com o garoto. Ao mesmo tempo, um duelo judicial foi esboçado na busca 

pelo direito de ser esquecida, pelo menos quanto a esse fato, conforme narramos 

acima. 

Sobre este aspecto, um dado importante de ser pensado, e uma evidência do 

atual estágio de discussão sobre esse caso, é a seguinte imagem17: 

 

Figura 9 – Imagem vinculada à ITVREVOLTA noticiando o resultado da disputa 

judicial Xuxa x Google 

 

                                                              (ITV REVOLTA, 2014) 

 

A grande questão que ronda esse caso e a imagem retratada acima é que a 

figura de celebridade dessa protagonista foi consolidada no Brasil principalmente após 

                                                           
17 Imagem produzida por ITV Revolta e divulgada em diversos sites, disponível em: < 
https://www.google.com.br/search?q=filme+estranho+amor&rlz=1C1CHZL_pt-
BRBR731BR731&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiru6fKr9TdAhWKipAKHV9hC0wQ_AUICygC&biw
=2133&bih=1042#imgrc=2iCN3ZmvgyBMcM:> e < https://blogdafloresta.com.br/google-vence-xuxa-
novamente-em-disputa-judicial-sobre-filme-polemico/>. Acesso: ago. 2018. 
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Xuxa se tornar apresentadora de programações televisivas voltadas ao público infantil, 

tema este antagônico ao papel representado na obra cinematográfica. O 

hipermediatismo retratado pela opinião pública e pelas técnicas de comunicação à 

distância, como jornais, revistas e precipuamente a internet, passou a assombrar Xuxa 

enquanto figura pública e célebre, a ponto de ela visualizar no direito ao esquecimento 

um meio de extirpar seus fantasmas do passado presente.  

Isso nos permitiu indagar sobre quais as transformações que a ideia de um 

direito ao esquecimento trouxe para a vida de pessoas naturais sob a ótica de uma 

história de ser esquecido ‘à brasileira’, no que tange ao paradoxo entre ser esquecido 

e ser lembrado, onde além de Xuxa serão encontradas outras figuras célebres, 

algumas com carreiras consolidadas, outras que por um infortúnio ou situação pontual 

se tornaram conhecidas por um lado, e desejosas de serem esquecidas por outro. 

Em termos de honra, intimidade e privacidade, noções estas historicizadas 

anteriormente, podemos identificar outras decisões do Poder Judiciário brasileiro que, 

além de estarem presentes em arquivos judiciais, podem ser encontrados em 

documentos jornalísticos, haja vista o exercício da divulgação desses processos à 

sociedade. Além do mais, desde pessoas consideradas públicas no Brasil a pessoas 

que tiveram momentos efêmeros de fama em um breve passado, mas que voltaram, 

de certa forma, ao grupo social de pessoas não mais midiatizadas, acabam pleiteando 

a aplicação do esquecimento. 

Destacamos aqui um caso judicial e jornalístico envolvendo uma jovem 

chamada Sofia Powaczruk Costa que, quando tinha 18 anos de idade, concorreu pelo 

time de futebol Grêmio o concurso de beleza ‘Rainha do Gauchão’ em 2008. 

 

Figura 10 – Candidata à Musa do Gauchão 2008, Sofia Powaczruk Costa 
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            (Foto: Divulgação Federação Gaúcha de Futebol - FGF, 2008) 

 

Poucos anos depois, ao mudar sua trajetória de vida e se tornar empresária, a 

jovem não quis mais ser conhecida pelo episódio. Assim, pediu ao Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul no ano de 2014 para que fossem retirados da internet os 

registros da competição quando fosse feita uma pesquisa pelo seu nome em algum 

mecanismo de busca. A polêmica envolvida na questão e noticiada pela mídia foi: “ser 

musa de um time de futebol é um fato que pertence à história do clube ou 

exclusivamente a quem deteve o título?”. Em decisão, o desembargador que apreciou 

o pedido sustentou que, ao concorrer o título de musa, algumas vantagens estavam 

presentes à época, pois caso contrário, não teria participado do concurso de beleza. 

Assim, “a identificação das mulheres que, ao longo dos anos, ostentaram o título de 

Musa do Grêmio, faz parte da história do clube que, por ora, sobrepõe-se ao interesse 

particular da autora”. Essa narrativa foi publicada em 07 de agosto de 2016 pela 

jornalista Ângela Pinho no jornal Folha de São Paulo, na matéria intitulada ‘Busca por 

direito ao esquecimento na Justiça une de BBB a musa de time’ (PINHO; FOLHA DE 

SÃO PAULO, 2016, online).  

Outro caso apreciado pelo Tribunal do Rio Grande do Sul no ano de 2016 e 

que teve repercussão em todo o Brasil diz respeito a um vídeo divulgado na internet 

que retratou um político somente de cuecas ao lado de uma menor de idade seminua. 

Mesmo sendo absolvido na esfera penal do crime de prostituição de menor, sob o 

argumento de que foi vítima de extorsão, o vídeo, divulgado no blog Combate Policial, 
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chamou muita atenção para o caso. Inicialmente, o político pediu à administradora do 

blog para retirar as imagens e vídeos da internet, mas ela se negou, ocasionando o 

ajuizamento de uma ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos 

morais, ao atingir sua honra, intimidade e privacidade (TRIBUNAL DO RIO GRANDE 

DO SUL, Apelação Cível AC 70073069767 RS, 2016, online). 

Em primeira instância, a juíza Marisa Gatelli reconheceu o pleito, ao entender 

que a administradora da página na internet excedeu no direito de informar. Em sua 

visão, a veiculação das imagens captadas após o que chamou de ‘interlúdio amoroso’ 

expôs a intimidade do político, manchando sua imagem. Além do mais, se a 

administradora do blog quisesse falar do suposto crime, deveria simplesmente indicar 

na matéria que o vereador era alvo de investigação do crime de prostituição de menor, 

podendo acrescentar o resultado do processo. Contudo, era proibida de veicular a 

imagem do político.  

Ao recorrerem da decisão, tanto a administradora do blog quanto a Google, o 

relator da apelação na 9ª Câmara Cível, desembargador Eugênio Facchini Neto, 

juntamente com demais membros do colegiado, tiveram entendimento oposto ao da 

juíza em primeiro grau. O fato publicizado, qual seja, relações sexuais mantidas com 

menor prostituída, fala a respeito do caráter deste homem público. Ou seja, trata-se 

de um acontecimento de interesse público, pois noticia aos possíveis eleitores quem 

é o vereador, sua trajetória de vida, sua história. Argumentou ainda que, na condição 

de representante do povo, tinha que ser o primeiro a evitar que acontecimentos como 

esse não ocorressem, para não promover ainda mais a permanência da prostituição 

de menores. A gravidade do ocorrido, unida ao interesse público em questão, impedia 

que fossem determinadas sanções à responsável pelo site, sob pena de incorrer em 

censura. Além disso, o desembargador citou precedente do Superior Tribunal de 

Justiça reafirmando critérios ligados à aplicação do direito de ser esquecido. Registra, 

no ponto, a ementa de acórdão do AgRg no AREsp 224.122/ES, que inexiste ofensa 

à honra e imagem dos cidadãos quando, no exercício do direito fundamental de 

liberdade de imprensa, há divulgação de informações verdadeiras e fidedignas a seu 

respeito, mormente quando exercida em atividade investigativa e consubstanciado o 

interesse público. Isso porque é evidente que o conceito moral e a imagem-atributo 

do autor ficaram estremecidos com a publicização do vídeo. Isso ocorreu devido à 

própria conduta do político que, efetivamente, se envolveu com a menor, contribuindo 
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para a manutenção de sua prostituição. Sob tais fundamentos, ou seja, pela 

‘veracidade’ dos fatos e pelo seu interesse público, determinou que deveria ser 

cassada a decisão anterior que ordenou a retirada das imagens e do vídeo na internet. 

Por fim, indicou que o autor não deveria sequer invocar a doutrina do direito ao 

esquecimento, pois os fatos são relativamente recentes e efetivamente não merecem 

ser esquecidos, pois o povo tem o direito de saber o caráter real e verdadeiro daqueles 

que sazonalmente se apresentam com pretensões de serem seus representantes 

(TRIBUNAL DO RIO GRANDE DO SUL, Apelação Cível AC 70073069767 RS, 2016, 

online).  

Inúmeros outros casos podem ser levantados para representar o direito ao 

esquecimento judicial ou direito à desindexação (esquecimento virtual), em 

intersecção com os temas de defesa à honra, intimidade e privacidade. Citamos os 

seguintes:  

a) batalhas judiciais contra a Google e o Facebook para remover divulgação de vídeos 

da autópsia do cantor sertanejo Cristiano Araújo em acidente do carro, altamente 

noticiada na mídia (CONJUR, 2017, online);  

b) processos para retirada de informações ligadas a pessoas que ficaram com o ‘nome 

sujo’, ou seja, endividadas sem quitação imediata da dívida, de cadastros de proteção 

ao crédito, e que já passaram o prazo de 5 anos, onde o ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino argumentou que considerar a data do registro como termo inicial 

significaria manter indefinidamente permanência do devedor, pois bastaria repassar 

as informações a um novo banco de dados para que a contagem recomeçasse e que, 

nas palavras do ministro, “(...) parece-me que a interpretação que mais se coaduna 

com o espírito do Código [de Defesa do Consumidor] e, sobretudo, com os 

fundamentos para a tutela temporal do devedor, aí incluído o direito ao esquecimento, 

é aquela que considera como termo a quo do quinquênio a data do fato gerador da 

informação arquivada” (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REsp 

1.316.117, 2017, online) 

c) Caso envolvendo uma ex-integrante de um reality show conhecido por Big Brother 

Brasil, que também buscou mudar sua história na internet. Após ter uma série de fotos 

sensuais supostamente suas, essa outra jovem buscou na Justiça a remoção de links 

como forma de garantir sua honra, privacidade e intimidade protegidas pelo direito ao 
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esquecimento, conforme matéria publicada em 07 de agosto de 2016 pela jornalista 

Ângela Pinho no jornal Folha de São Paulo, sob o título ‘Busca por direito ao 

esquecimento na Justiça une de BBB a musa de time’ (PINHO; FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2016, online).  

d) Caso do juiz federal Casem Masloum que pediu indenização por danos morais à 

editora Abril, e que a empresa e a Google tirassem do ar uma matéria do site da revista 

Veja que o noticiou na seção “Rede de Escândalos”, apontado como envolvido com 

corrupção na operação anaconda, da Polícia Federal, sob o fundamento do direito ao 

esquecimento, uma vez que as acusações foram extintas e transitaram em julgado. 

Esse pedido foi julgado improcedente (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 

Processo nº 1057541-77.2014.8.26.0100, 2014, online). 

 Em termos civis, trata-se de um tema incipiente que se coloca como desafio à 

história do tempo presente e à teoria da história, cujas problematizações deverão ser 

acompanhadas e pensadas pelos anos vindouros. Contudo, há um dado a se 

observar: a esfera da honra, intimidade e privacidade tocam a todo momento com 

aquilo que denominamos em nosso trabalho pela expressão ‘publicidade’. Da esfera 

subjetiva aos patamares da crítica social, a liberdade de manifestação do pensamento 

e o direito à informação são os mediadores dos fatos individuais ao julgamento 

coletivo, tema esse que discutiremos a seguir. 

 

2.2.2 Publicidade, memória e esquecimento: incursões à historicidade constitucional 

da liberdade de expressão e do direito à informação 

 

A noção de publicidade toca na história do direito brasileiro em temas que 

incluem a liberdade de expressão e o direito à informação, dentre outros assuntos. 

Sobre o conjunto dessas noções, tem-se que elas estão relacionadas ao direito de 

qualquer pessoa manifestar livremente suas opiniões, ideias e pensamentos sem 

receio de retaliação ou censura por parte do governo ou de outros membros da 

sociedade. Por outro lado, inclui o acesso às expressões orais, escritas e visuais 

produzidas em meio à coletividade sob o fundamento de que em uma democracia a 

censura não deve ter respaldo jurídico ou moral. 
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Em termos de história legislativa constitucional, os temas ligados à publicidade 

surgem primariamente na Constituição Imperial de 1824, no título sobre garantias dos 

direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros. O texto do século XIX, em seu artigo 

179, dispõe o seguinte: 

[...] 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 
seguinte. 

(...) 

IV. Todos podem communicar os seus pensamentos, por 
palavras, escriptos, e publica-los pela Imprensa, sem 
dependencia de censura; com tanto que hajam de responder 
pelos abusos, que commetterem no exercicio deste Direito, nos 
casos, e pela fórma, que a Lei determinar. 

V. Ninguem póde ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que 
respeite a do Estado, e não offenda a Moral Publica. 

(...) 

XXVII. O Segredo das Cartas é inviolavel. A Administração do Correio 
fica rigorosamente responsavel por qualquer infracção deste Artigo. 

[...] (BRASIL, 1824, online) (grifo nosso) 

 

Há que se observar que a manifestação do pensamento, seja pelas expressões 

oral e escrita, assim como a publicação do pensamento em jornais, livros, e outros 

suportes de escrita, era desde o período imperial brasileiro garantida sob o manto da 

liberdade. Contudo, em caso de abuso do direito, aqueles responsáveis pela 

divulgação de informações estariam sujeitos a responder na forma da lei pelos 

excessos, que poderiam se dar em forma de retratação, indenização, dentre outras 

formas. 

Sob a égide do regime republicano, o texto constitucional de 1891 tratou da 

temática da publicidade nos seguintes termos: 

[...] 
Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á 
liberdade, á segurança individual e á propriedade, nos termos 
seguintes:  
§ 9º É permittido a quem quer que seja representar, mediante petição, 
aos poderes publicos, denunciar abusos das autoridades e promover 
a responsabilidade dos culpados. 
§ 12. Em qualquer assumpto é livre a manifestação do 
pensamento pela imprensa ou pela tribuna, sem dependencia de 
censura, respondendo cada um pelos abusos que commetter, nos 
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casos e pela fórma que a lei determinar. Não é permittido o 
anonymato. 
§ 26. Aos autores de obras litterarias e artisticas é garantido o direito 
exclusivo de reproduzil-as pela imprensa ou por qualquer outro 
processo mecanico. Os herdeiros dos autores gosarão desse direito 
pelo tempo que a lei determinar.                        (Redação dada pela 
Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926) 
[...] (BRASIL, 1891, online).  
 
 

 A tônica do texto reflete e se expande em relação à historicidade  do texto 

constitucional monárquico antecedente, especialmente quando preceitua que a 

manifestação do pensamento pela imprensa ou pela tribuna é livre em qualquer 

assunto. Tal dinâmica é condizente com o princípio republicano. Contudo, uma 

inovação normativa existente é a proibição do anonimato. Ao proibir expressões 

anônimas do pensamento, a responsabilização pelos casos em que há excesso pode 

se tornar ainda mais fácil, uma vez identificada a fonte. 

 No ano de 1934, o alcance do conteúdo do texto constitucional é ampliado 

ainda mais, conforme podemos observar que: 

[...] 
Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos 
termos seguintes: 
8) É inviolável o sigilo da correspondência.  
9) Em qualquer assunto é livre a manifestação do pensamento, 
sem dependência de censura, salvo quanto a espetáculos e 
diversões públicas, respondendo cada um pelos abusos que 
cometer, nos casos e pela forma que a lei determinar. Não é 
permitido anonimato. É segurado o direito de resposta. A 
publicação de livros e periódicos independe de licença do Poder 
Público. Não será, porém, tolerada propaganda, de guerra ou de 
processos violentos, para subverter a ordem política ou social. 
20) Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas é 
assegurado o direito exclusivo de produzi-Ias. Esse direito transmitir-
se-á aos seus herdeiros pelo tempo que a lei determinar.  
Art 114 - A especificação dos direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não exclui outros, resultantes do regime e dos princípios 
que ela adota. 
[...] (BRASIL, 1934, online) (grifo nosso). 
 
  

A proteção à livre manifestação do pensamento é reafirmada na Constituição 

de 1934, mas ganha uma ressalva: em caso de espetáculos e diversões públicas, o 

conteúdo de manifestação do pensamento deve passar por um filtro. Além de 

responsabilizar o abuso de direito e vedar o anonimato, acrescenta-se que a liberdade 

incide sobre a publicação de livros e periódicos. Contudo, não se tolera a propaganda 

de guerra ou de processos violentos que possam influenciar e subverter a ordem 
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política ou social. Após a Primeira Guerra Mundial, tal afirmação fez bastante sentido 

para o governo daquele momento, especialmente diante das discussões ideológicas 

existentes em torno de temas que dividiam os países e governos. Um dado 

interessante a se destacar é a inviolabilidade do sigilo da correspondência, que se 

torna direito individual e oponível contra todos, incluindo o governo.  

O texto constitucional de 1937 abordou a publicidade no artigo 122:  

[...] 
Art 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros 
residentes no País o direito à liberdade, à segurança individual e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
15) todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, 
oralmente, ou por escrito, impresso ou por imagens, mediante as 
condições e nos limites prescritos em lei. (Vide Decreto nº 10.358, 
de 1942) 
A lei pode prescrever: 
a) com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, a 
censura prévia da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da 
radiodifusão, facultando à autoridade competente proibir a 
circulação, a difusão ou a representação; 
b) medidas para impedir as manifestações contrárias à 
moralidade pública e aos bons costumes, assim como as 
especialmente destinadas à proteção da infância e da juventude; 
c) providências destinadas à proteção do interesse público, bem-estar 
do povo e segurança do Estado. 
A imprensa reger-se-á por lei especial, de acordo com os seguintes 
princípios: 
a) a imprensa exerce uma função de caráter público; 
b) nenhum jornal pode recusar a inserção de comunicados do 
Governo, nas dimensões taxadas em lei; 
c) é assegurado a todo cidadão o direito de fazer inserir 
gratuitamente nos jornais que o informarem ou injuriarem, 
resposta, defesa ou retificação; 
d) é proibido o anonimato; 
e) a responsabilidade se tornará efetiva por pena de prisão contra 
o diretor responsável e pena pecuniária aplicada à empresa; 
f) as máquinas, caracteres e outros objetos tipográficos utilizados na 
impressão do jornal constituem garantia do pagamento da multa, 
reparação ou indenização, e das despesas com o processo nas 
condenações pronunciadas por delito de imprensa, excluídos os 
privilégios eventuais derivados do contrato de trabalho da empresa 
jornalística com os seus empregados. A garantia poderá ser 
substituída por uma caução depositada no princípio de cada ano e 
arbitrada pela autoridade competente, de acordo com a natureza, a 
importância e a circulação do jornal; 
g) não podem ser proprietários de empresas jornalísticas as 
sociedades por ações ao portador e os estrangeiros, vedado tanto 
a estes como às pessoas jurídicas participar de tais empresas como 
acionistas. A direção dos jornais, bem como a sua orientação 
intelectual, política e administrativa, só poderá ser exercida por 
brasileiros natos; 
Art 123 - A especificação das garantias e direitos acima enumerados 
não exclui outras garantias e direitos, resultantes da forma de governo 
e dos princípios consignados na Constituição. O uso desses direitos e 
garantias terá por limite o bem público, as necessidades da defesa, do 
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bem-estar, da paz e da ordem coletiva, bem como as exigências da 
segurança da Nação e do Estado em nome dela constituído e 
organizado nesta Constituição. 
[...] (BRASIL, 1937, online) (grifos nossos). 
 

 Conforme evidenciado acima, há que se lembrar que o texto foi resultado de 

um golpe de Estado sob a alcunha militar. Como em tempos de golpe os direitos e 

garantias se veem ameaçados, o controle da publicidade ganha sentido por parte de 

um governo que sustenta a manifestação do pensamento apenas em termos de 

discurso, censurando todo pensamento que não seja oportuno e conveniente ao 

sistema governamental. A lei começa a colocar ainda mais condições e limitações à 

liberdade de manifestação do pensamento.  

Percebe-se um caráter nacionalista e moralista que direciona a manifestação 

do pensamento, assim como a imposição por parte do governo de publicação de seus 

comunicados independentemente da anuência de editores de mídias, como os 

jornalistas. Ademais, algumas sanções são incrementadas, como por exemplo, a 

prisão de diretores de comunicação, aplicação de sanções pecuniárias a empresas 

de comunicação responsáveis por qualquer manifestação do pensamento que exceda 

os limites impostos pelo governo, além de estabelecer até mesmo a perda de bens, 

como máquinas, caracteres e outros objetos tipográficos utilizados na impressão de 

jornais. 

Um dado relevante a ser destacado aqui se encontra na alínea “c” do artigo 

122, que dispõe: “c) é assegurado a todo cidadão o direito de fazer inserir 

gratuitamente nos jornais que o informarem ou injuriarem, resposta, defesa ou 

retificação”. Trata-se de uma ideia que também está na genealogia do direito ao 

esquecimento se considerado o viés normativo e a organização social do esquecer, 

uma vez que, ao se sentir constrangido pelo passado ou por um erro de informação, 

o cidadão tem o direito de ‘retificar’ a informação ali avençada.  

Em 1946, com a promulgação de uma nova Constituição, novos direitos e 

garantias são assegurados ao cidadão e o caráter ditatorial é notavelmente 

amenizado, considerando uma retomada de perspectivas governamentais voltadas à 

democracia. Dispõe o texto de 1946 sobre a publicidade que: 

[...] 
Art. 141.  A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, 
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à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos têrmos 
seguintes:  
(…) 
§ 5º  É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de 
censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, 
respondendo cada um, nos casos e na forma que a lei preceituar pelos 
abusos que cometer. Não é permitido o anonimato. É assegurado o 
direito de resposta. A publicação de livros e periódicos não dependerá 
de licença do poder público. Não será, porém, tolerada propaganda de 
guerra, de processos violentos para subverter a ordem política e 
social, ou de preconceitos de raça ou de classe.  
§ 6º  É inviolável o sigilo da correspondência. 
(...) 
§ 19  Aos autores de obras literárias, artísticas ou científicas 
pertence o direito exclusivo de reproduzi-las. Os herdeiros dos 
autores gozarão dêsse direito pelo tempo que a lei fixar.  
(...) 
Art. 206.  O Congresso Nacional poderá decretar o estado de sítio nos 
casos:  
I - de comoção intestina grave ou de fatos que evidenciem estar a 
mesma a irromper;  
II - de guerra externa.  
(...) 
Art. 209.  Durante o estado de sítio decretado com fundamento em o 
nº I do art. 206, só se poderão tomar contra as pessoas as seguintes 
medidas:  
I - obrigação de permanência em localidade determinada;  
II - detenção em edifício não destinado a réus de crimes comuns;  
III - destêrro para qualquer localidade, povoada e salubre, do território 
nacional.  
Parágrafo único. O Presidente da República poderá, outrossim, 
determinar:  
I - a censura de correspondência ou de publicidade, inclusive a 
de radiodifusão, cinema e teatro;  
II - a suspensão da liberdade de reunião, inclusive a exercida no seio 
das associações;  
III - a busca e apreensão em domicílio;  
IV - a suspensão do exercício do cargo ou função a funcionário público 
ou empregado de autarquia, de entidade de economia mista ou de 
emprêsa concessionária de serviço público;  
V - a intervenção nas emprêsas de serviços públicos. 
[...] (BRASIL, 1946, online) (grifos nossos).  

 

Alguns dados marcantes a serem observados nesse texto são que, além de 

não tolerar propaganda de guerra e de processos para subverter a ordem social, 

delineia-se que não serão toleradas propagandas cujo conteúdo promova preconceito 

de raça ou de classe social. O direito de reprodução de obras artísticas, literárias ou 

científicas passa a pertencer exclusivamente ao autor e aos seus herdeiros pelo 

tempo fixado em lei. Apesar da censura ser amenizada nesse novo período de 

historicidade constitucional, ela ainda existe em caso de estado de sítio, desde que 

haja determinação presidencial de censura de correspondência ou de publicidade. 
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Esse momento da história legislativa brasileira está em consonância com as 

discussões sobre o direito à publicidade e noções correlatas no cenário internacional 

em meados do século XX, pois assim como a privacidade, o direito à liberdade de 

expressão/publicidade é inserido pela primeira vez em um tratado de âmbito mundial, 

ou seja, no artigo XIX da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948: "Todo 

ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a 

liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 

informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras".  

Uma breve consideração a se fazer é que o direito à publicidade e noções 

correlatas no Brasil aparecem primeiramente em um documento nacional para 

somente depois ser consagrado internacionalmente como direito fundamental ou 

humano; já o direito à privacidade estará primariamente disposto em um tratado 

internacional para somente no final do século XX ser internalizado no corpo normativo 

constitucional brasileiro por meio de um processo de redemocratização pós regime 

militar. 

A partir de 1967, observa-se um novo momento político, representado pela 

Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. É a volta do regime militar, 

sob perspectiva ditatorial em termos constitucionais. Conforme dispõe o artigo 153 da 

‘Constituição’ militar de 1969: 

[...] 
Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, 
à liberdade, à segurança e à propriedade, nos têrmos seguintes: 
(…) 
§ 8º É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou 
filosófica, bem como a prestação de informação independentemente 
de censura, salvo quanto a diversões e espetáculos públicos, 
respondendo cada um, nos têrmos da lei, pelos abusos que cometer. 
É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais e 
periódicos não depende de licença da autoridade. Não serão, porém, 
toleradas a propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de 
preconceitos de religião, de raça ou de classe, e as publicações e 
exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes. 
(...) 
§ 9º É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas e telefônicas. 
[...] (BRASIL, 1969, online) (grifo nosso). 

 

Uma vez mais o texto promove um discurso moralizante da manifestação do 

pensamento em publicações e outras formas de comunicação, desde que contrariem 
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a ‘moral’ e os ‘bons costumes’. Ademais, um dado notável é a inserção do dispositivo 

que assegura a inviolabilidade da correspondência e das comunicações telegráficas 

e telefônicas. Trata-se de um indicativo tecnológico dos meios de comunicação, 

antecedentes à internet e cuja tônica servirá de base para uma discussão no tempo 

presente sobre até que ponto a inviolabilidade também estará presente em 

comunicações virtuais.  

Com o processo de redemocratização, a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 tratou a publicidade nos seguintes termos: 

[...] 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica 
e de comunicação, independentemente de censura ou licença; 
(...) 
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a 
lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 
processual penal; 
(...) 
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais 
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; 
(...) 
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata. 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 
(...) 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas 
dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos. 
[...] (BRASIL, 1988, online) (grifos nossos) 

 

Um dos primeiros destaques advindos desse fragmento constitucional, agora 

sob a égide da redemocratização e promoção de direitos e garantias individuais, 

coletivas e sociais se dá com o restabelecimento da livre manifestação do pensamento 

sem censura e independentemente de licença, seja em suas expressões intelectuais, 
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artísticas, científicas e de comunicação. A inviolabilidade do sigilo abrange a partir de 

então a comunicação de dados, o que ganha relevância com o advento e 

popularização da internet e outros meios tecnológicos de comunicação, como os 

mediados por satélites, mas com uma ressalva: nas hipóteses que a legislação 

infraconstitucional estabelecer para investigação criminal ou instrução processual 

penal, pode-se, mediante uma ordem judicial, violar o sigilo de correspondência e de 

comunicação, desde que atendido o devido processo legal. Ou seja, são situações 

extremas, que em nome do bem comum, um direito até então considerado idealmente 

absoluto se vê relativizado, quando por exemplo são constatados crimes, 

planejamentos de atos terroristas, e outras ameaças à chamada ‘paz social’. 

Outro detalhe significativo desse texto normativo constitucional e que se torna 

elemento estruturante do direito ao esquecimento na história do tempo presente diz 

respeito à restrição da publicidade de atos processuais quando a intimidade ou o 

interesse social o exigirem. Como a ideia de privacidade e intimidade envolve o 

segredo, aquilo que não deve ser revelado indiscriminadamente à sociedade, esse 

dispositivo irá restringir o conhecimento de certas informações veiculadas por atos 

processuais quando a esfera do secreto for ameaçada. Trata-se de uma exceção à 

publicidade do artigo 37, caput e parágrafo primeiro.    

Importante também realçar que, enquanto todas as outras constituições traziam 

os direitos e garantias individuais ao final do documento, a Constituição de 1988 

passou a dispor sobre tais temas no início de seu texto, logo no artigo 5º. As ideias de 

‘intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas’ aparecerão conectadas pela 

primeira vez em uma Constituição brasileira. Desponta também pela primeira vez a 

palavra ‘honra’ em sentido pessoal e individual, denotando a importância desses 

institutos jurídicos e representando um marco de mudança na história dos direitos 

fundamentais. Conforme demonstrado no parágrafo 2º grifado no documento, os 

direitos e garantias constitucionais não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, cujas leis e tratados internacionais ganham liberdade para 

tratar desse assunto e dar continuidade e complementaridade às ideias 

constitucionais no tempo e no espaço. 

É o que ocorre no importante fragmento do Código Civil Brasileiro de 2002 que 

aborda questões temáticas ligadas ao assunto tratado nesta e na seção anterior: 
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Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da 
justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, 
a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a 
utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu 
requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe 
atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 
destinarem a fins comerciais. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes 
legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou 
os descendentes. 
Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a 
requerimento do interessado, adotará as providências 
necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta 
norma (BRASIL, 2002, online). (grifos nossos). 
 
 

 A partir da leitura do fragmento desse documento, observamos que estas ideias 

caminham na mesma genealogia do documento constitucional de 1988, 

especialmente ao tratar da publicidade que verse sobre honra e vida privada. Nesse 

contexto, um fato relevante relacionado a esse tema foi colocado para apreciação 

judicial pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2012, dando origem a uma Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, a qual questionou os artigos 20 e 21 acima transcritos, 

especialmente no que tange à possibilidade do trabalho intelectual de escrever 

biografias e que influi diretamente no trabalho do historiador.  

Foi avençado nesse caso que, para que um intelectual, seja historiador, 

jornalista, ou outro ofício, possa escrever uma biografia, deveria pedir autorização à 

pessoa biografada e aos coadjuvantes, se vivos, ou aos familiares dos protagonistas, 

se falecidos. Inconformada com tal determinação anteriormente adotada, a 

Associação Nacional dos Editores de Livros requereu que fosse declarada a 

inexigibilidade do pedido de autorização, conforme disposto abaixo: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (Med. Liminar)  - 
4815 
Origem: DISTRITO FEDERAL Entrada no STF: 05/07/2012 
Relator: MINISTRA CÁRMEN LÚCIA Distribuído: 20120706 
Partes: Requerente: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EDITORES DE 
LIVROS - ANEL (CF 103, 0IX)  
Requerido: PRESIDENTE DA REPÚBLICA, PRESIDENTE DO 
CONGRESSO NACIONAL 
Dispositivo Legal Questionado 
Arts. 20 e 21 da Lei Federal n° 10.406, de 10 de agosto de 2002. 
Fundamentação Constitucional 
- Art. 5º, IV, IX e XIV 
(...) 
Resultado Final: Procedente 
Decisão Final 
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O Tribunal, por unanimidade e  nos  termos  do  voto  da  Relatora,  
julgou procedente o pedido formulado na ação direta para dar 
interpretação  conforme  à Constituição aos artigos 20 e 21 do Código 
Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos 
fundamentais à liberdade  de  pensamento  e  de  sua expressão, 
de criação artística, produção  científica,  declarar  inexigível  o 
consentimento de pessoa biografada relativamente a obras 
biográficas  literárias ou audiovisuais, sendo por igual 
desnecessária autorização de pessoas retratadas como 
coadjuvantes (ou  de  seus  familiares,  em  caso  de  pessoas  
falecidas). Falaram, pela requerente Associação Nacional dos 
Editores de  Livros -  ANEL,  o Dr. Gustavo 
Binenbojm, OAB/RJ 83.152; pelo amicus curiae Instituto  Histórico  e 
Geográfico Brasileiro - IHGB, o Dr. Thiago Bottino do  Amaral,  OAB/RJ  
102.312; pelo amicus curiae Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil - CFOAB,  o Dr. Marcus Vinicius 
Furtado Coelho, OAB/PI 2525; pelo  amicus  curiae  Instituto dos 
Advogados de São Paulo - IASP, a Dra.  Ivana  Co  Galdino  Crivelli,  
OAB/SP 123.205-B, e, pelo amicus curiae  INSTITUTO  AMIGO,  o  Dr.  
Antônio  Carlos  de Almeida Castro, OAB/DF 4107. 
Ausente o Ministro Teori Zavascki, representando  o Tribunal no 
simpósio  em  comemoração  aos  70  anos  do  Tribunal  de  Disputas 
Jurisdicionais da República da Turquia, em  Ancara .  Presidiu  o  
julgamento  o Ministro Ricardo Lewandowski. 
- Plenário, 10.06.2015. 
- Acórdão, DJ 01.02.2016. (BRASIL, 2016, online) (grifo nosso) 
 
 

 Como se observa, o pedido da editora foi acolhido, uma vez que seria inviável 

e inadequado ao ofício do historiador ou outro intelectual que trabalha com biografias 

e escritas da vida privada buscar autorizações de pessoas biografadas ou 

coadjuvantes.  A demanda não se adentrou de maneira direta e exclusiva no direito 

ao esquecimento, mas percorre perímetros constituintes da árvore genealógica do 

direito ao esquecimento. Ademais, caso a ação fosse julgada procedente, inúmeras 

implicações ligadas ao dever de memória e direito ao esquecimento poderiam ser 

elaboradas em termos que tocam o trabalho intelectual, prático, teórico e docente do 

ofício do historiador. 

 Uma vez elencadas as ideias estruturantes dessa prática de esquecimento em 

termos de publicidade, podemos observar o fenômeno do direito ao esquecimento em 

algumas decisões judiciais e notícias jornalísticas que envolvem o tema em questão.  

 Conforme indica Airton Portela (2018, online), no final do mandato presidencial 

sob a égide militar, o então presidente da República João Figueiredo, antevendo a 

redemocratização como inevitável, manifestou o seu desejo de deixar a vida pública 

com a seguinte frase: “quero que me esqueçam”. De certa forma isto se concretizou, 

pois, como se sabe, da finalização de seu mandato até sua morte, nada de relevante 
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se noticiou sobre sua vida, pois ao abandonar a vida pública, em tese, seu quotidiano, 

assim como o de qualquer brasileiro comum, não despertaria interesse no grande 

público. Todavia, conquanto, possivelmente, aspirasse que também sua vida pública 

fosse excluída da lembrança nacional, neste particular, o direito ao esquecimento não 

poderia acorrê-lo. Isso porque, apesar da Constituição maximizar direitos que tutelam 

a intimidade e albergar um direito ao esquecimento, outros direitos que também 

receberiam proteção constitucional, como a publicidade, deveriam ser aplicados, 

tendo em vista o princípio da proporcionalidade no permanente exercício de 

sopesamento dos valores que auxiliam os interesses concretos debatidos. O caso do 

presidente Figueiredo não se relaciona ao direito ao esquecimento, mas ao 

silenciamento colocado pela memória coletiva quando sua figura pública passa cada 

vez mais a deixar de ser evidenciada. 

 Relacionada à ideia de publicidade, no ano de 2014, a 2ª Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, no processo de nº 1073052-

18.2014.8.26.0100, entendeu que o exercício do direito ao esquecimento se mostra 

viável sempre que tenha havido lesão ou ameaça de lesão a direito da personalidade 

ou violação à dignidade da pessoa humana. No processo em discussão, o tribunal 

paulista determinou que a Yahoo! excluísse de suas buscas uma série de links que 

remetiam a notícias relacionadas ao advogado Rogério Auad Palermo. 

 Nesse caso, após exercer por volta de dois anos o cargo de Assessor Técnico 

Procurador do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pedir exoneração do 

cargo, o advogado foi difamado pela imprensa sob a acusação de ter assumido o 

cargo mediante a prática de nepotismo cruzado, envolvendo seu cunhado, o deputado 

estadual Fernando Capez. A defesa de Rogério ingressou com ação de obrigação de 

fazer, alegando que essas notícias que aparecem nos resultados das buscas da 

Yahoo! são difamatórias e caluniosas, sob o argumento de que a manutenção dos 

links no site de buscas facilita o acesso e, por consequência, potencializa a divulgação 

das informações falaciosas. Assim, requereu a aplicação do direito ao esquecimento 

e a exclusão dos links dos resultados das buscas. A empresa sustentou em defesa 

que não tem poder de ingerência sobre os sites que veiculam informações negativas, 

ao indicar que as notícias foram publicadas nos sites do jornal O Estado de São Paulo 

e Ceará em Rede. Em sentença, o juiz Luiz Fernando Silva de Oliveira deu razão ao 

site de buscas, indicando que a ação deveria ser promovida contra os divulgadores 
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da notícia e não contra o site. Em segunda instância, a desembargadora Rosangela 

Telles teve o mesmo entendimento e votou pela improcedência do recurso 

apresentado por Rogério, mas ficou vencida. Com isso, prevaleceu nesse julgamento 

o voto do desembargador José Carlos Ferreira Alves, para o qual, não se trata de 

punir a Yahoo! pela divulgação das ditas notícias, ou, ainda, de tentativa de censura 

do conteúdo publicado, mas sim de se aplicar o direito ao esquecimento, uma vez que 

se trata de notícias consideradas difamatórias. No voto, o desembargador concluiu: “a 

respeito de tal direito, penso que seu exercício se mostra viável sempre que tenha 

havido lesão ou ameaça de lesão a direito da personalidade ou violação à dignidade 

da pessoa humana” e “inobstante não se estar diante de abuso do direito à 

informação, tendo em vista a preservação de um bem maior que são os direitos da 

personalidade do autor, entendo que o pedido deve ser julgado procedente, para se 

determinar ao réu que retire de sua plataforma os links especificados” (SÃO PAULO; 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 2014; 2018, online).  

 Devido aos constantes pedidos e considerando as discussões mundiais sobre 

direito ao esquecimento, alguns políticos brasileiros apresentaram projetos para 

regulamentar tal ideia. Essa discussão torna-se importante ao nosso trabalho, pois 

ecoa o debate, com suas diferentes posições, sobre o que se encontra no âmago de 

uma história do direito ao esquecimento no Brasil. Nesses discursos, encontramos 

algumas dessas tensões, dificuldades e novidades que estiveram em jogo em sua 

formulação, conforme demonstraremos a seguir. 

Em 06 de agosto de 2014, após ler a reportagem de iniciativa do Jornal O 

Globo, de 04 agosto de 2014, intitulada ‘Lei do direito de ser esquecido’ provoca 

remoção de verbete da Wikipédia18, e ainda inspirado pela norma europeia sobre a 

“Lei do direito de ser esquecido” que permitiu que cidadãos do continente poderiam 

pedir a remoção de links dos mecanismos de busca da internet que façam referência 

a dados “irrelevantes” ou defasados sobre eles, já abordada no capítulo um de nossa 

tese, o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, propôs o Projeto 

de Lei de nº 7.881/2014 com dois artigos que tornavam obrigatória a remoção de links 

de mecanismos de busca na internet. Na proposta, o deputado propôs o seguinte: 

O Congresso Nacional decreta: 

                                                           
18 Matéria disponibilizada em: http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/lei-do-direito-de-ser-
esquecidoprovoca-remocao-de-verbete-da-wikipedia-13488536#ixzz39VInUZBg 
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Art. 1º É obrigatória a remoção de links dos mecanismos de busca da internet 
que façam referência a dados irrelevantes ou defasados, por iniciativa de 
qualquer cidadão ou a pedido da pessoa envolvida. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação (BRASIL; CÂMARA 
DOS DEPUTADOS, 2014, online). 
 
 

 Inspirado pela leitura da reportagem que noticiou a remoção de verbete da 

Wikipédia, cujo teor não foi revelado, que permaneceria na internet, mas ausente dos 

resultados de busca da Google, justificou Cunha no projeto: “Considero ser a proposta 

uma importante demanda social, pelo que solicito apoio dos meus pares para sua 

aprovação”.  

Vozes dissonantes encontraram espaço de discussão política e jornalística, 

pois a proposta do projeto, ao entrar em combate com o direito de publicidade e ideias 

correlatas, poderia ser considerada elemento de censura.  

Nesse sentido, foram publicadas diversas matérias, das quais destacamos o 

texto publicado por Daniella Bazzi no Jornal Brasília Capital em 12 de maio de 2015, 

intitulado “Projeto de Eduardo Cunha pode favorecer a censura”. Nesse texto, 

ponderou a jornalista que o projeto não deixou claro o que seriam “dados irrelevantes 

ou defasados”, abrindo espaço para censura, caso seja regulado tendenciosamente 

(BAZZI; BRASÍLIA CAPITAL, 2015, online). 

 Esse projeto foi arquivado ainda em 2014, mas em fevereiro de 2015, o 

deputado tentou novamente emplacá-lo, realizando seu desarquivamento. Uma vez 

mais, não encontrou apoio de parlamentares, de modo a ser novamente arquivado em 

11 de julho de 2017 pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados sob o fundamento 

de ter sido rejeitado nas comissões de mérito (BRASIL; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2014, online). 

Além deste projeto, no ano de 2015 o deputado federal Veneziano Vital do 

Rêgo (PMDB-PB) apresentou o Projeto de Lei nº 1.676/2015 à Câmara dos Deputados 

que tentou obrigar que meios de comunicação social do Brasil criassem telefones e 

endereços para ouvir pessoas que desejam apagar seus nomes em notícias 

veiculadas no passado. Órgãos de imprensa, emissoras de TV e provedores de 

internet teriam de fornecer protocolo de atendimento e, no caso de o pedido ser 

negado, explicar o motivo em até 30 dias. Ao definir esse direito como “expressão da 

dignidade da pessoa humana, representando a garantia de desvinculação do nome, 
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da imagem e demais aspectos da personalidade relativamente a fatos que, ainda que 

verídicos, não possuem, ou não possuem mais, interesse público”, o deputado 

defendeu o direito ao esquecimento como um direito fundamental. De acordo com o 

projeto, as empresas que descumprissem a regra ou criassem departamentos sem 

bom funcionamento, seriam responsabilizadas na esfera cível, por meio de ação civil 

pública. A redação inicial do projeto legislativo também buscou transformar em crime 

“o ato de fotografar, filmar ou captar a voz de pessoa, sem autorização ou sem fins 

lícitos”, sob pena de multa e até seis anos de prisão. Todavia, esse projeto também 

não prosperou (BRASIL; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015, online). 

 No que tange à publicidade, destacamos no ano de 2014 a apreciação do 

direito ao esquecimento pela 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 

São Paulo no que tange ao Diário Oficial. Sobre este veículo de comunicação, trata-

se de um instrumento pelo qual a imprensa, seja ela nacional, estadual, distrital ou 

municipal, torna público todo e qualquer assunto de interesse governamental e se 

constitui rica fonte documental para o estudo de história. Nesse processo, um homem 

buscou em juízo a exclusão de publicações sobre um processo criminal que faziam 

referência a ele na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. O desembargador que 

apreciou a demanda argumentou que nesse caso em específico, não há “qualquer 

finalidade e/ou utilidade na manutenção das informações referidas no ambiente 

virtual”, mesmo que o julgamento tenha sido recente, com a sentença absolutória 

datada de 2012. Por outro lado, ao analisar esse acontecimento, os advogados Ciro 

Freitas e Pamela Meneguetti, autores da peça processual, defenderam que a 

ausência de contemporaneidade da informação é um dos diversos fatores que o juiz 

deveria levar em consideração ao decidir se ela pode ser ‘apagada’. Contudo, outros 

fatores também deveriam ser levados em consideração, como a veracidade da 

informação e o interesse público de que se reveste a sua divulgação. Se esses itens 

fossem ignorados, seria possível admitir que aspectos históricos importantes, como o 

impeachment de um presidente da República ou a condenação de políticos por 

corrupção, por exemplo, não poderiam mais ser narrados no futuro. Isso justificaria 

que cada caso fosse analisado de forma separada, levando em conta suas 

particularidades (MANDEL, 2013, online). 

 Se por um lado a ideia de um direito ao esquecimento digital no Brasil encontra 

defensores, por outro encontra inúmeros críticos, os quais alegam que este direito 
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impacta o acesso à informação, ao poder se transformar em uma plataforma de 

censura.  

A emergência das discussões sobre o direito ao esquecimento, conforme 

narrativas que invocam os fatos acima abordados e ainda os casos Melvin contra Reid 

nos Estados Unidos, e Xuxa, chacina da Candelária e Aída Curi no Brasil, estes dois 

últimos a serem analisados no próximo tópico, toca nesse ponto e estende-se pelo 

viés do direito ao esquecimento judicial, considerando a inobservância volitiva desse 

direito por alguns dos atores envolvidos e a ainda o direito de uma figura pública se 

defender pelos meios midiáticos, chegando ao desenvolvimento de um direito ao 

esquecimento virtual. Para além da privacidade e da publicidade, esse fenômeno se 

manifesta por intermédio da ultima ratio: casos criminais. 

 

2.2.3 Crime, pena e remição: esquecimento e punibilidade após a ultima ratio  

  

O estudo sobre história de crimes, penas e prisões é recorrente no meio 

acadêmico, haja vista o fascínio que a temática gera em advogados, jornalistas ou 

mesmo as pessoas de maneira geral em suas vidas cotidianas. Essa predileção pelo 

assunto se faz presente também em inúmeros trabalhos de historiadores. Em boa 

parte das vezes, aqueles primeiros sujeitos ‘naturalizam’ o cotidiano e passam a 

acreditar que os crimes, penas e prisões sempre existiram, de maneira que, quando 

muito, a ‘história’ serve para apresentar uma ‘versão primitiva’ daquilo que é 

observado no tempo presente, daquilo que era uma ideia que foi simplesmente 

desenvolvida de forma linear, quase como um desenvolvimento vegetal. 

Não é nosso objetivo nesse trabalho traçar uma origem das penas e do direito 

de punir, e muito menos apresentar uma ‘pretensa história’ do desenvolvimento 

dessas instituições. Para tanto, há farta literatura que serve a esse propósito. Nosso 

intuito nesse tópico da tese é discutir quais as relações que a ideia de um direito ao 

esquecimento passou a considerar ao se deparar com fatos relacionados a cenários 

criminosos ou à punição legal desde o primeiro texto constitucional de 1824 até as 

normativas e práticas do tempo presente (2018). Queremos investigar como as 

práticas de esquecimento a que nos propomos analisar abordam situações em que a 
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memória de fatos criminosos é relacionada à organização social, normativa e judicial 

do esquecer no Brasil. 

O memorar e o esquecer são ações tomadas como objetos da história e do 

direito mediados pelo tempo. As pessoas, de maneira individual e coletiva, assim 

como as sociedades em suas representações judiciais, normativas e patrimoniais, 

selecionam aquilo que deve ser preservado para sempre, assim como aquilo que 

deveria ser deixado para trás nas agruras do tempo. Isso advém tanto de pessoas 

naturais reconhecidas ou não nos cenários midiáticos, seja pela fama ou a desventura 

de um desconhecido que, sem carreira, se torna popular pela infelicidade de uma 

prática criminosa.  

Conforme visto no último caso do tópico anterior em que abordamos o direito à 

publicidade e liberdade de expressão, um homem que foi réu em um processo criminal 

buscou o direito ao esquecimento pelo apagamento de informações até mesmo no 

Diário Oficial que diziam respeito a sua trajetória de vida. Mas afinal de contas, como 

o direito ao esquecimento passa a se relacionar no Brasil com o crime e a punição 

estatal? 

O primeiro documento que abordou em termos constitucionais a pena em terras 

brasileiras foi a Constituição Imperial de 1824, cujo fragmento a seguir retratou o ideal 

de punibilidade da época: 

[...] 
Art. 101. O Imperador exerce o Poder Moderador:  
8o) Perdoando e moderando as penas impostas aos réus condenados 
por sentença. 
9o) Concedendo anistia em caso urgente e que assim aconselhem a 
humanidade e  em do Estado.  
(...) 
TÍTULO 8o Das Disposições Gerais e Garantias dos Direitos Civis e 
Políticos dos Cidadãos Brasileiros 
Art. 179. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos 
brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira 
seguinte: 
1o) Nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma cousa senão em virtude da lei. 
(…) 
18) Organizar-se-á quanto antes um código civil e criminal, fundado 
nas sólidas bases da justiça e eqüidade. 
19) Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro 
quente, e todas as mais penas cruéis. 
20) Nenhuma pena passará da pessoa do delinqüente. Portanto, 
não haverá em caso algum confiscação de bens, nem a infâmia 
do réu se transmitirá aos parentes em qualquer grau, que seja. 
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[...] (BRASIL, 1824, online) 
 
 
 

Diante da teoria da tripartição dos poderes em Executivo, Legislativo e 

Judiciário, o Poder Moderador foi uma exceção e componente das principais 

características desse sistema de historicidade constitucional monárquica, 

considerando que o Imperador poderia intervir nas decisões tomadas no âmbito dos 

três poderes, como por exemplo, o perdão, a moderação de penas impostas ao réu 

por sentença de condenação, e ainda, a concessão de anistia. 

Se durante o período colonial brasileiro as penas eram aplicadas de maneira 

cruel e indiscriminada, como açoites, torturas e marca de ferro quente, podendo em 

alguns casos até mesmo a família do criminoso sofrer as consequências de suas 

ações, com a publicação da primeira constituição brasileira em 1824 houve a abolição 

dessas penas cruéis e a decretação da intransponibilidade da pena da pessoa do 

criminoso como parte dos direitos e garantias das cidadãos brasileiros. Essa 

transformação do regime de penalidade é analisada por Michel Foucault a partir de 

uma perspectiva europeia, especialmente em sua obra Vigiar e Punir: nascimento da 

prisão (FOUCAULT, 1999). 

Com a mudança do regime imperial para o republicano em 1891, e ainda com 

a consequente Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926, deparamo-nos com 

o seguinte:  

[...] 
§ 19. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente.  (Redação 
dada pela Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926) 
§ 20. Fica abolida a pena de galés e a de banimento judicial. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926) 
§ 21. Fica igualmente abolida a pena de morte, reservadas as 
disposições da legislação militar em tempo de guerra. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926)  
[...] (BRASIL, 1926, online) (grifo nosso). 

 

Além da extinção do Poder Moderador e da manutenção das conquistas de 

direitos e garantias da ordem constitucional imperial, chama-nos a atenção o fato de 

que a pena de morte, que até então era uma constante, passa a estar igualmente 

abolida em relação às penas cruéis anteriores. 

Em 1934 a Constituição vigente determinou que “não haverá pena de 

banimento, morte, confisco ou de caráter perpétuo, ressalvadas, quanto à pena de 
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morte, as disposições da legislação militar, em tempo de guerra com país estrangeiro” 

(BRASIL, 1934, online) (grifo nosso). Ao fazê-lo, além de reafirmar a eliminação de 

penas cruéis no ordenamento jurídico brasileiro, as penas de banimento, confisco e 

de caráter perpétuo também foram retiradas do rol de punibilidade estatal. Este é, 

inclusive, um argumento em prol da aplicação do direito ao esquecimento na esfera 

criminal, pois a memória criminal muitas vezes é vista como uma espécie de pena de 

caráter perpétuo, mesmo que não haja legislação hoje no Brasil determinando 

exatamente essa ideia. 

Em 1937, o texto constitucional tratou da vedação das penas perpétuas, mas 

sob o viés de ‘penas corpóreas perpétuas’, ressaltando que a perpetuidade da pena 

estava até então infligida sob o viés corporal. Esse mesmo direito, além de poder ser 

ampliado por uma nova lei, teria por limite o bem público, as necessidades da defesa, 

do bem-estar, da paz e da ordem coletiva, bem como as exigências da segurança da 

Nação e do Estado, conforme verificado a seguir:  

[...] 
Art 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros 
residentes no País o direito à liberdade, à segurança individual e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
13) Não haverá penas corpóreas perpétuas. As penas estabelecidas 
ou agravadas na lei nova não se aplicam aos fatos anteriores. Além 
dos casos previstos na legislação militar para o tempo de guerra, a 
pena de morte será aplicada nos seguintes crimes:         (Redação da 
pela Lei Constitucional nº 1, de 1938)         (Vide Decreto nº 10.358, de 
1942) 
(...) 
Art 123 - A especificação das garantias e direitos acima enumerados 
não exclui outras garantias e direitos, resultantes da forma de governo 
e dos princípios consignados na Constituição. O uso desses direitos e 
garantias terá por limite o bem público, as necessidades da defesa, do 
bem-estar, da paz e da ordem coletiva, bem como as exigências da 
segurança da Nação e do Estado em nome dela constituído e 
organizado nesta Constituição.  
[...] (BRASIL, 1937, online). 
 
 

Em 1946, o artigo 141 do novo texto constitucional irá reafirmar em seu § 31 

que “não haverá pena de morte, de banimento, de confisco nem de caráter perpétuo”, 

mas que, conforme anteriormente, seriam ressalvadas, quanto à pena de morte, as 

disposições da legislação militar em tempo de guerra com país estrangeiro. Ademais, 

lei infraconstitucional disporia sobre o sequestro e o perdimento de bens, no caso de 

enriquecimento ilícito, por influência ou com abuso de cargo ou função pública, ou de 

emprego em entidade autárquica (BRASIL, 1946, online).  
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 Após 1967, agora sob a égide da ‘Constituição’ militar de 1969 (Emenda 

Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969), a ideia de punibilidade foi mais 

extensamente tratada, nos seguintes termos:  

[...] 
Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, 
à liberdade, à segurança e à propriedade, nos têrmos seguintes: 
(...) 
§ 11. Não haverá pena de morte, de prisão perpétua, de banimento, 
ou confisco, salvo nos casos de guerra externa, psicológica 
adversa, ou revolucionária ou subversiva, no têrmos que a lei 
determinar. Esta disporá, também, sobre o perdimento de bens por 
danos causados ao erário, ou no caso de enriquecimento ilícito no 
exercício do cargo, função ou emprêgo na Administração Pública, 
direta ou indireta. 
(...) 
§ 12. Ninguém será prêso senão em flagrante delito ou por ordem 
escrita de autoridade competente. A lei disporá sôbre a prestação de 
fiança. A prisão ou detenção de qualquer pessoa será imediatamente 
comunicada ao juiz competente, que a relaxará, se não fôr legal. 
§ 13. Nenhuma pena passará da pessoa do delinqüente. A lei regulará 
a individualização da pena. 
§ 14. Impõe-se a tôdas as autoridades o respeito à integridade 
física e moral do detento e do presidiário. 
§ 15. A lei assegurará ao acusados ampla defesa, com os recursos a 
ela inerentes. Não haverá fôro privilegiado nem tribunais de exceção. 
§ 16. A instrução criminal será contraditória, observada a lei anterior, 
no relativo ao crime e à pena, salvo quando agravar a situação do réu. 
[...] (BRASIL, 1969, online) (grifos nossos). 

 

Em que pese a reafirmação inviabilidade de aplicação das penas de morte, de 

prisão perpétua, de banimento, ou confisco, a exceção à pena de morte incluiu, além 

da guerra externa, a guerra psicológica adversa, revolucionária ou subversiva. Um 

detalhe que também deve ser considerado diz respeito à integridade moral do detento 

e do presidiário, algo que na prática, viu-se como mero discurso, haja vista o 

desrespeito estatal por muitas pessoas que foram presas e expostas de maneira 

indevida no que tange ao quesito moral. 

Com o processo de redemocratização, temos com a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 o seguinte: 

 
[...] 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
XLVII - não haverá penas: 
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a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 
84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis; 
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; 
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos 
e liberdades fundamentais; 
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; 
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens 
ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido; 
(…) 
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata. 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte (BRASIL, 1988, online) (grifos 
nossos). 

 

Mais do que em qualquer outro período histórico constitucional, o texto de 1988 

ampliou os direitos e garantias das pessoas, afirmando e estendendo que não deve 

haver pena de caráter perpétuo, cruel, de banimento, de trabalho forçado e de morte, 

salvo em caso de guerra declarada.  

O respeito à integridade física e moral dos presos foi evidenciada, com a 

consequente declaração de que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 

direitos e liberdades fundamentais.  

O racismo passou a ser crime inafiançável e imprescritível. Apesar da pena não 

poder passar da pessoa do condenado, a obrigação de reparar o dano e a decretação 

do perdimento de bens foi extensível aos sucessores, o que teria sentido em se pensar 

a responsabilização por não cumprimento de uma sentença que decretasse o direito 

ao esquecimento e mesmo assim essa não fosse observada.  

Por fim, notamos que as normas definidoras de direitos e garantias, 

especialmente com o novo texto constitucional, passaram a ter aplicabilidade imediata 

e que os direitos elencados tiveram por propósito serem harmonizadas com aquilo 

que está em discussão e normatização da sociedade internacional por meio de 

tratados, como por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, o 

que nos deixa margem para pensar sobre o surgimento das tratativas sobre o direito 
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ao esquecimento na Europa, nos Estados Unidos da América e em outras relações 

de caráter bilateral ou multilateral delineadas no início dessa tese.  

Em termos judiciais, a repercussão na esfera penal (ou criminal) do direito ao 

esquecimento tem como marco histórico o ano de 2014, em ocasião do julgamento 

pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais nº 1334097/RJ e nº 

1335153/RJ no ano de 2014. Tais julgamentos retomaram em suas fundamentações 

o conteúdo decisório dos casos Lebach I e II, apresentados no capítulo primeiro do 

nosso trabalho, atestando a partir de então o reconhecimento judicial do direito de ser 

esquecido quando relacionado a um fato delituoso e espelhado pelas discussões e 

interações com juristas internacionais. 

Em 28 de maio de 2013, travou-se uma intensa discussão sobre o direito ao 

esquecimento no Brasil, desencadeada pelo julgamento de dois recursos especiais 

que tramitaram perante o Superior Tribunal de Justiça, quais sejam os Recursos 

Especiais de nº 1334097 e nº 1335153. 

No Recurso Especial nº 1334097 (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; 

BRASIL, 2014, online) foi colocado em tela um pedido de reparação por danos morais 

sustentado em face da TV Globo, em razão desta ter veiculado um programa televisivo 

denominado ‘Linha Direta – Justiça’ que abordou uma chacina ocorrida no centro da 

cidade do Rio de Janeiro.  

Apenas para fins de contextualização, infere-se a partir da leitura do recurso 

que a Chacina da Candelária, como ficou conhecido este episódio, foi um massacre 

que aconteceu na noite de 23 de julho de 1993, próximo à Igreja da Candelária, 

localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro. Neste crime, oito jovens com idade 

entre onze e dezenove anos, sendo seis menores e dois maiores de idade, em 

situação de rua, foram assassinados, além de várias crianças e adolescentes terem 

ficado feridos. Pouco antes da meia-noite dessa data, dois carros chevettes com 

placas cobertas pararam em frente à igreja e os ocupantes dos veículos atiraram 

contra dezenas de pessoas que estavam dormindo nas proximidades da Igreja, a 

maioria crianças e adolescentes. Por meio das investigações, descobriu-se 

posteriormente que os autores dos disparos eram policiais. Esse foi um crime que 

chocou a sociedade brasileira e foi midiatizado no Brasil e no mundo. 
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Figura 11 – Matéria do jornal O Estado de São Paulo noticiando a chacina da 

Candelária ocorrida no Rio de Janeiro 

 

                                                          (O ESTADO DE SÃO PAULO, 24 jul. 1993) 

 

O Recurso Especial indicado discutiu sobre as consequências jurídicas da 

exibição desse fato em rede televisiva nacional, pois no programa televisivo, foram 

veiculados a imagem e o nome de um homem, supostamente envolvido na chacina, 

mas que ao final do julgamento pelo Tribunal do Júri, foi absolvido por unanimidade 

em virtude do reconhecimento de negativa de autoria. O então policial sustentou que 

a exposição sem consentimento de sua imagem e nome foi ilícita, pois teria atingido 

seu direito de ser deixado em paz, bem como ao anonimato e à privacidade pessoal, 

com prejuízo inclusive aos seus familiares. A veiculação do episódio no programa teria 
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reavivado os fatos perante os seus vizinhos, reacendendo, assim, uma visão que o 

considerava assassino, bem como a desconfiança por parte de sua comunidade e 

conhecidos e, ainda, o ódio social por um acontecimento trágico e comovente, 

causando-lhe problemas de ordem trabalhista para conseguir empregos, ameaças de 

morte, dentre outras implicações de ordem pessoal, que o obrigou a se desfazer de 

bens e a deixar a vizinhança que habitava, com o objetivo de proteger sua família e 

sua vida, para não ser morto por justiceiros e traficantes. 

Na primeira instância, quando do início da ação, o pedido indenizatório do 

homem foi julgado improcedente. Contudo, essa sentença foi reformada na segunda 

instância, ocasião em que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que havia 

abuso de direito pela mídia de informar, bem como uma espécie de violação de seu 

direito de imagem, envolvido lateral e acessoriamente num evento que podia ser 

narrado sem a menção de seu nome, já que havia o sujeito voltado ao anonimato. Não 

conformando com o acórdão do tribunal carioca, a Rede Globo interpôs o Recurso 

Especial diante do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, o pleito recursal foi negado 

por unanimidade pela 4ª Turma, restando mantida a condenação ao pagamento de 

R$50.000,00 a título de indenização. 

O segundo Recurso Especial sob o nº 1335153 (BRASIL, 2014), julgado na 

mesma data do julgamento do caso da Chacina da Candelária e que também levantou 

a tese do direito ao esquecimento, igualmente envolveu um episódio do programa 

Linha Direta - Justiça, o qual abordou um homicídio nefasto ocorrido em 1958 que se 

tornou nacionalmente conhecido em virtude da intensa cobertura pelos noticiários da 

época e do processo criminal decorrente. Conhecido como ‘caso Aída Curi’, nesse 

processo os irmãos vivos da jovem assassinada pleitearam reparação por danos 

morais, materiais e de imagem em face da Rede Globo. Foi argumentado, nessa 

situação, que o crime já tinha sido esquecido em decorrência do tempo e que o 

reavivamento do caso muitos anos depois reabriu antigas feridas familiares, fazendo-

os rememorar e reviver dores do passado, o que justificaria uma indenização por 

danos morais. Além do mais, explorar comercialmente a imagem da ‘de cujus’, de sua 

vida, morte e pós-morte, caracterizaria enriquecimento ilícito e dano material e de 

imagem, fundamentos geradores do dever de indenizar. 

O pleito desse caso não foi acolhido tanto na primeira como na segunda 

instâncias, sob o fundamento de que os fatos exibidos no episódio do programa eram 
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de conhecimento público, pois haviam sido largamente divulgados pela imprensa e 

discutidos ao longo dos últimos cinquenta anos, inclusive em âmbito acadêmico. O 

Tribunal salientou que a emissora cumpriu com sua função social de informar, alertar 

e debater o caso, pois isso era incumbência dos meios de comunicação e se 

sobressaíram aos interesses individuais. Ademais, não foi evidenciado aumento do 

lucro da Rede de TV pela utilização do nome e imagem da jovem. Não conformando 

com essa decisão, os irmãos da falecida interpuseram Recurso Especial ao Superior 

Tribunal de Justiça, o qual, mais uma vez, não foi provido pela maioria da 4ª Turma. 

Com isso, ingressaram com Recurso Extraordinário no Supremo Tribunal Federal e 

este ainda aguarda para ser julgado. 

As duas decisões acima são emblemáticas e paradigmáticas, tornando-se um 

marco histórico do direito ao esquecimento no Brasil.  

Como visto, no primeiro caso (processo de nº 1334097) o Tribunal julgou 

procedente o pedido do autor, então policial, e no segundo caso (processo de nº 

1335153) foi dado ganho de causa à emissora de televisão. A fundamentação do voto 

dirigente da relatoria nos dois processos, com exceção da parte final, é idêntica. O 

Ministro-relator entendeu que a grande discussão evidenciada se deu entre a 

liberdade de informação/expressão/imprensa e os direitos de personalidade 

(dignidade da pessoa humana, privacidade, intimidade, imagem). Com isso, elaborou 

seus fundamentos de voto para reconhecimento do direito ao esquecimento com base 

tanto na Constituição como na legislação infraconstitucional, e ainda no trabalho 

doutrinário de juristas e nas jurisprudências nacionais, estrangeiras e internacionais. 

Tais casos são importantes fundamentos de nossa tese, pois sinalizam uma 

segunda dimensão do direito ao esquecimento, qual seja, o direito ao esquecimento 

judicial. Após ter sido inaugurado internacionalmente na transição da década de 2000 

para a primeira metade da década de 2010, esses foram os casos que consolidaram 

no Brasil o emprego da expressão ‘direito ao esquecimento’ em processos judiciais, 

incidindo ainda sobre a internet, mas concentrado na comunicação em jornais, cinema 

e programas televisivos. Foi a partir desse momento que pôde ser constatado no Brasil 

um movimento normativo expressivo para delinear a proteção de dados pessoais, de 

modo que alguns atos, como o marco civil da internet, foram aprovados, e outros, 

como os projetos de lei apresentados por Cunha e Vincenzo não prosperaram.  
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Tanto a esfera judicial como a normativa ainda estavam restritas 

predominantemente a termos nacionais, onde a jurisdição não abrange outros 

territórios. Verifica-se nessa segunda dimensão do direito ao esquecimento um 

esforço inicial para ponderar aquilo que pode e não pode ser esquecido, presentes 

em decisões de processos judiciais. Isso se dá em razão de que, além dos dois 

recursos especiais, outros casos começaram a ser apreciados pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Considerando que o sistema do Poder Judiciário Brasileiro sustenta o 

Supremo Tribunal Federal (STF) em seu ápice, e os casos supracitados foram 

direcionados ao Supremo, realizamos uma busca nos arquivos do colendo tribunal 

com o intuito de inventariar outros casos que tocam a esfera criminal e possuem 

conexão com a ideia trabalhada inicialmente nessa seção sobre a vedação ao caráter 

perpétuo da pena e as consequências sociais e morais aos apenados. 

O primeiro caso criminal no Supremo Tribunal Federal que identificamos nesse 

inventário de história dos precedentes judiciais teve seu desfecho em 16 de dezembro 

de 2016. Trata-se do julgamento do Habeas Corpus de nº 139321, com pedido de 

medida liminar, impetrado por Álvaro dos Santos Fernandes, em favor de Moacir 

Gomes Santana, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), que negou provimento ao Agravo Interno no Habeas Corpus n. 350.577/SP. 

Segundo os autos, o paciente foi denunciado pela prática dos delitos de receptação e 

adulteração ou remarcação de número de chassi ou sinal identificador de veículo 

automotor, de seu componente ou equipamento, quando, em um barracão situado na 

Avenida Prestes Maia, n. 3.305, no Bairro Ipanema, na cidade de Araçatuba, ciente 

da origem criminosa do objeto, recebeu em proveito próprio o caminhão da marca 

Volvo, modelo VM 310/6X4R, ano 2008, de cor branca, placa DPB-5781/José 

Bonifácio/SP, pertencente à Agropecuária Guapo e Lemes Ltda., bem como adulterou 

sinal identificador do referido veículo.  

Sobreveio condenação à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime 

inicial semiaberto, tendo sido concedido o direito de apelar em liberdade. Irresignada, 

a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), 

que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença. Os recursos 

extraordinário e especial interpostos foram inadmitidos na origem. Daí a interposição 

de agravo em recurso extraordinário, que teve seguimento negado monocraticamente 

pela Ministra Rosa Weber, por ausência da preliminar formal de repercussão geral. 
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Decisão mantida em sede de agravo regimental (ARE 899.126/SP, 1ª Turma, DJe 

10.12.2015). A defesa, então, impetrou habeas corpus ao Superior Tribunal de 

Justiça, alegando, em suma, ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao acusado. 

Apesar do Ministro Nefi Cordeiro, relator do HC n. 350.577/SP, não ter conhecido o 

writ, esse processo é emblemático pois reafirmou a vedação de pena de caráter 

perpétuo e reconheceu, ligado a essa vedação, o direito ao esquecimento, conforme 

se pode observar a seguir:  

 (...) 
É o relatório. 
Decido. 
Na espécie, o STJ não conheceu do habeas corpus ao fundamento de 
que, transcorrido o período depurador de 5 anos do art. 64, inciso I, do 
CP, não podem as condenações anteriores ser consideradas para a 
reincidência, mas legitimam, por outro lado, a exasperação da pena-
base como configuradoras de maus antecedentes. Desde logo 
entendo assistir razão à defesa. Isso porque, no julgamento do HC n. 
126.315/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma do Supremo 
Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que, decorridos 
mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, 
art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o 
reconhecimento dos maus antecedentes. 
(...) 
ressalto que a Constituição Federal veda expressamente, na 
alínea b do inciso XLVII do artigo 5º, as penas de caráter perpétuo. 
Tal dispositivo suscita questão acerca da proporcionalidade da 
pena e de seus efeitos para além da reprimenda corporal 
propriamente dita. Ora, a possibilidade de sopesarem-se 
negativamente antecedentes criminais, sem nenhuma limitação 
temporal, ad aeternum, em verdade é um pena de caráter 
perpétuo mal revestida de legalidade. Como bem apontado por Luiz 
Luisi em conferência proferida no Seminário Internacional “O Tribunal 
Internacional e a Constituição Brasileira”, promovido pelo Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal em 30.9.1999, as 
penas de caráter perpétuo têm sido proibidas em diversos textos 
constitucionais, inclusive em países da própria América Latina. Nessa 
perspectiva, por meio de um cotejo das regras basilares de 
hermenêutica, constata-se que, se houve o objetivo primordial de se 
afastar a pena perpétua, reintegrando o apenado no seio da 
sociedade, com maior razão deve-se aplicar tal raciocínio aos maus 
antecedentes. Advirta-se, outrossim, que o agravamento da pena-
base com fundamento em condenações transitadas em julgado há 
mais de 5 anos não encontra previsão na legislação pátria, tampouco 
em nossa Carta Maior, tratando-se de uma analogia in malam partem, 
método de integração vedado em nosso ordenamento. É que, em 
verdade, assiste ao indivíduo o direito ao esquecimento, ou 
direito de ser deixado em paz, alcunhado, no direito norte-
americano, como the right to be let alone. O direito ao 
esquecimento, a despeito de inúmeras vozes contrárias, também 
encontra respaldo na seara penal, enquadrando-se como um 
direito fundamental implícito, corolário da vedação à adoção de 
pena de caráter perpétuo e dos princípios da dignidade da pessoa 
humana, da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade. 
Dessa forma, entendo que, decorridos mais de 5 anos desde a 
extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é 
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possível alargar a interpretação de modo a permitir o 
reconhecimento dos maus antecedentes. Ante o exposto, com base 
no art. 192, caput, do RISTF, concedo parcialmente a ordem, para 
cassar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal 
da Comarca de Araçatuba/SP, nos autos da Ação Penal n. 358/10, e 
determinar que o Juízo de origem proceda à nova dosimetria da pena, 
nos termos da jurisprudência desta Corte. Com a nova dosimetria da 
pena, deverá ser analisado também o regime inicial e a possibilidade 
de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de 
direitos. 
Comunique-se com urgência. Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2016. 
Ministro Gilmar Mendes 
Relator (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; BRASIL, 2016, online) 

 

Nesse processo de Habeas Corpus que tramitou perante o Supremo Tribunal 

Federal, o réu, após ter recebido um bem furtado (um veículo) e ter alterado seu sinal 

identificador, discutiu judicialmente questões ligadas à dosimetria da pena, ou seja, à 

quantidade de tempo determinado judicialmente para cumprimento penal, bem como 

à vedação de existência de pena de caráter perpétuo. Após cumprir integralmente a 

pena, o réu, segundo entendimento exarado neste documento, tem o direito de ser 

deixado em paz, de ser esquecido. Ele possui o direito de não ter reavivada a memória 

dos fatos, inclusive em outros processos judiciais, vedando-se, dessa maneira, o 

reconhecimento de maus antecedentes. A conduta do homem, não mais réu a partir 

de então, deveria ser esquecida em seus registros pessoais e públicos. 

Outros processos perante o Supremo Tribunal Federal seguirão a utilização do 

fundamento do direito ao esquecimento judicial, bem como mencionarão essa 

discussão, como por exemplo no Habeas Corpus HC 131945 / PB – PARAÍBA e HC 

128080 / SP - SÃO PAULO, dos quais extraímos respectivamente que: 

(...) 
O homem não pode ser penalizado eternamente por deslizes em 
seu passado, pelos quais já tenha sido condenado e tenha 
cumprido a reprimenda que lhe foi imposta em regular processo 
penal. Faz ele jus ao denominado “direito ao esquecimento”, não 
podendo perdurar indefinidamente os efeitos nefastos de uma 
condenação anterior, já regularmente extinta. Por isso, delimitou 
expressamente o legislador o prazo de cinco (5) anos para o 
desaparecimento dos efeitos da reincidência (CP, art. 64). Se 
essas condenações não mais se prestam para o efeito da 
reincidência, que é o mais, com muito maior razão não devem 
valer para os antecedentes criminais, que são o menos”  
(...) (BRASIL; SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2016) (grifos 
nossos). 

 
 

 E ainda: 
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Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. 
EXECUÇÃO PENAL.PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. 
INDEFERIMENTO. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS 
CONCRETOS DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRÁTICA DE FALTA 
DISCIPLINAR GRAVE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 
(CINCO) ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOCORRÊNCIA. 
RELEVÂNCIA PENAL DE ATOS PRETÉRITOS. ANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA SEDE ELEITA. 
1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário 
constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos 
processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. A decisão acerca 
do pleito de progressão de regime não decorre apenas do atestado de 
bom comportamento carcerário. Trata-se de ato jurisdicional sujeito ao 
livre convencimento motivado do magistrado. 3. Não há que se falar 
em direito ao esquecimento para fins de avaliação do pleito de 
progressão de regime quando em análise a ocorrência de faltas 
disciplinares praticadas há mais de 05 (cinco) anos. 4. O efetivo 
reflexo das sanções disciplinares anteriores, nas condições subjetivas 
atuais do apenado, demanda análise fático-probatória, o que, nessa 
medida, é inalcançável na via do habeas corpus. 5. Writ não 
conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida. 
Decisão 
Por maioria de votos, a Turma não conheceu da impetração e revogou 
a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Senhor 
Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Senhor 
Ministro Marco Aurélio, Relator. Presidência do Senhor Ministro Luís 
Roberto Barroso. 1ª Turma, 29.3.2016.  
(...) (BRASIL; SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2016) (grifos nossos) 

 

O direito ao esquecimento é aplicado a depender da análise realizada caso a 

caso. Apesar de todos os três casos tratarem de habeas corpus, um instrumento para 

garantir a liberdade e que se encontra localizado originariamente na esfera penal, o 

desfecho desse terceiro caso foi distinto, pois o direito ao esquecimento não foi 

reconhecido. Os atos pretéritos, segundo o órgão julgador, ainda fariam sentido de 

serem reavivados, pois constituem fatos relevantes para a análise de progressão de 

regime criminal. Ou seja, para uma pessoa sair de um regime fechado para um regime 

aberto, da prisão e limitação total de sua liberdade, para uma libertação parcial ou 

assistida. 

Ao unir e comparar os documentos que compõem nossa pesquisa, tanto 

oriundos de processos judiciais como de trabalhos jornalísticos na mídia impressa e 

na internet, algumas outras situações passam a ser identificadas como rastros dessa 

história. Destes casos, em alguns o direito ao esquecimento é reconhecido e em 

outros não. Todavia, uma nova questão é colocada: o apagamento de informações, 

matérias jornalísticas e outros dados da internet, a desindexação de pesquisas em 
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mecanismos de buscas, mostrando uma nova dimensão do direito ao esquecimento 

em termos criminais: o direito ao esquecimento digital.  

Durante a Parada Gay de São Paulo em junho de 2009, Leonardo, também 

conhecido como ‘Tumba’, juntamente com seus comparsas, lançaram uma bomba 

caseira em meio à aglomeração de pessoas. Na ocasião, alguns jornais como Folha 

de São Paulo e ConJur informaram que a Justiça tinha condenado dois dos sete 

indiciados pela explosão da bomba na parada ocorrida no centro de São Paulo. Uma 

publicação específica do ConJur na seção Noticiário Jurídico de 21 de setembro de 

2010 divulgou que Leonardo recebeu pena de dois anos de prisão em regime fechado 

por associação criminosa e ainda informou que ele era integrante do grupo neonazista 

‘Impacto Hooligan’. Em julho de 2015, Tumba moveu ação contra a ConJur perante o 

Tribunal de Justiça de São Paulo (processo nº 1007662-43.2015.8.26.0011) sob o 

argumento de que a notícia era falsa, uma vez que foi absolvido das acusações de 

lesão corporal e explosão, e que a manutenção dessa informação na internet trazia 

prejuízos ao seu prestígio pessoal e renome profissional. Ele argumentou ainda que 

em razão dessa reportagem, teve que fazer terapia e que não conseguiu mais 

recolocação no mercado de trabalho, tendo que sobreviver como tradutor freelancer. 

Assim, requereu perante o Poder Judiciário em São Paulo o direito ao esquecimento, 

a retirada da nota do site e uma indenização de R$ 100 mil por danos morais 

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 2015; RODAS; CONJUR, 2015).  

Em contestação, os advogados da ConJur, Alexandre Fidalgo e Jonathan 

Palhares, alegaram que o site se limitou a reproduzir uma notícia verídica publicada 

em diversos veículos de comunicação naquele dia e ainda destacaram o interesse 

público da informação, uma vez que a violência contra homossexuais na Parada Gay 

teve grande repercussão social. Contestaram também que eventual constrangimento 

sofrido por Tumba e seu tratamento terapêutico decorrem exclusivamente de seus 

atos praticados no evento, e não da veiculação de reportagens sobre eles. Ao julgar 

o caso, o juiz Théo Assuar Gragnano indicou que a reportagem publicada 

simplesmente reproduz informações contidas na sentença e que a condenação pelo 

crime de formação de quadrilha está “longe de constituir fato circunscrito à vida 

privada do autor”. Explicou ainda o magistrado no processo que decisões judiciais 

como essa têm natureza eminentemente social, tanto devido ao princípio da 

publicidade dos atos estatais quanto pelo fato de tal delito ser crime de ação pública. 
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Assim, o juiz reconheceu não existir qualquer abuso no exercício da liberdade de 

imprensa, nem violação à honra ou à vida privada do autor. Apesar de admitir que o 

direito ao esquecimento pode ser a “única alternativa apta a resguardar a dignidade 

humana” em tempos de “hiperinformacionismo”, o magistrado avaliou que tal 

prerrogativa não se aplicava ao caso, pois o acontecimento é recente, a ConJur não 

divulgou novamente a informação e Tumba não informou se a pena foi extinta. Com 

isso, os pedidos foram julgados improcedentes e Tumba foi condenado a pagar 

honorários sucumbenciais aos advogados da ConJur no valor de R$ 3 mil, além de 

custas processuais. A conclusão dada pelo juiz foi de que uma notícia que se limita a 

informar o público sobre decisões judiciais, sem acrescentar nenhuma circunstância 

ao caso, não abusa da liberdade de imprensa nem viola a vida privada ou a honra de 

quem é citado no texto (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 2015; RODAS; 

CONJUR, 2015).  

O segundo caso em que um site de notícias jurídicas não precisa apagar notícia 

sobre ação criminal a pedido de réu absolvido ocorreu em Curitiba, situação em que 

uma juíza reconheceu que o registro de acontecimentos é direito da sociedade e de 

interesse público, não podendo acatar o direito ao esquecimento em relação a uma 

notícia baseada em fatos verídicos. Nesse caso, um site de notícias publicou no ano 

de 2012 uma reportagem intitulada ‘Ex-Consul honorário da Espanha é condenado 

em SC’. Um grupo de pessoas foi acusada de fazer parte de uma rede de contrabando 

de mercadorias e máquinas de caça-níquel. Ao ser absolvido, um dos réus resolveu 

entrar na Justiça argumentando que deveria ser aplicado o direito ao esquecimento. 

Mesmo sem ser citado no texto, ingressou com a ação contra vários veículos de 

comunicação, pedindo que os textos que noticiam a ação penal fossem excluídos da 

Internet. Ao julgar improcedente o pedido, a juíza Maryah Amaral Schroeder entendeu 

que não foi violado qualquer sigilo, pois as informações noticiadas são públicas e a 

notícia tem caráter meramente informativo. Para a magistrada, diante de um conflito 

aparente de direitos, o direito de informar a população deve sobrepor-se, pois 

consagrado o direito de informação pela Constituição Federal. Ademais, ela não 

acolheu o argumento de direito ao esquecimento com as seguintes palavras: “Não 

haveria sequer que se falar em direito ao esquecimento, pois se trata de fato que faz 

parte da história, portanto não inventado, e que se insere no patrimônio imaterial do 
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povo, sendo o registro dos fatos direito da sociedade e de interesse público” (ROVER; 

CONJUR; 2018). 

O terceiro caso versa sobre a negativa por um juiz do direito de Sergipe ao 

esquecimento a um professor de educação física condenado por pedofilia, que 

durante o cumprimento de sua pena, conseguiu indulto presidencial. Com o 

exaurimento e perdão da pena, o docente pleiteou perante a Justiça que seu passado 

fosse retirado da Internet. Ao apreciar a demanda, o juiz Francisco Alves Júnior, da 6ª 

Vara Cível de Aracaju, não aceitou o pedido, também sob o argumento de que uma 

condenação por pedofilia se reveste de interesse público, até mesmo por causa da 

profissão do condenado. Apagar notícias verdadeiras sobre o caso seria 

desconsiderar a importância da informação para a sociedade. Argumentou o 

magistrado que o direito de ser esquecido pleiteado pelo condenado é um assunto 

que ainda está em debate nas cortes superiores, sem jurisprudência fixada, mas que 

os casos analisados em geral tratam se pessoas posteriormente inocentadas. Nas 

palavras do juiz, e considerando que as reportagens são recentes, para a aplicação 

do direito ao esquecimento “há que se verificar que se trata de um passado próximo, 

contemporâneo à publicação das mesmas, não havendo que se falar em tempo 

considerável de exposição na rede” e que “diante desse cenário, entendo que há 

interesse público na manutenção dos links jornalísticos que envolvam a prática do 

crime de pedofilia pelo requerente, o que muito se justifica pela profissão por ele 

exercida, qual seja, professor de educação básica”. Além das páginas na Internet que 

publicaram os textos atacados, a Google também foi parte na ação, por apresentar as 

notícias como resultados para a busca do nome do professor. O juiz descartou a 

citação à Google, com fundamento em decisão de outro caso no Superior Tribunal de 

Justiça: “Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu 

sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, 

tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, 

independentemente da indicação da página onde este estiver inserido” (MARTINES; 

CONJUR, 2017). 

Apresentados esses três casos em que não houve o reconhecimento do direito 

ao esquecimento, apresentamos a seguir dois casos em que essa tese foi acolhida. 

O primeiro caso que foi concedido o direito de ser esquecido envolve uma 

determinação judicial de que um site deveria excluir notícia sobre homem absolvido 
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de acusação de sequestro na cidade de Brasília. De acordo com a Assessoria de 

Imprensa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, um homem suspeito 

de ter sequestrado a própria filha em 2007 teve seu caso divulgado no site do telejornal 

DFTV, afiliado à Rede Globo. Ao pleitear o direito de ser esquecido por se sentir 

prejudicado com a reportagem e também ter sido absolvido, o juiz da 6ª Turma Cível 

do Tribunal reconheceu o pedido. Argumentou o autor da ação que, com a 

reportagem, seus amigos, familiares e vizinhos passaram a discriminá-lo, e ainda, teve 

de fechar sua fábrica de camisetas após ser alvo de descrédito na sociedade. Por 

outro lado, contra argumentou a empresa televisiva de que não ultrapassou os limites 

da liberdade de imprensa, tendo apenas narrado um fato, com base em informações 

policiais. Alegou também que já havia ultrapassado o prazo de prescrição para a 

indenização por danos morais e materiais. Todavia, a relatora do processo, 

desembargadora Vera Andrighi, negou a prescrição, sob o argumento de que a 

reportagem ainda podia ser acessada na época em que a ação foi ajuizada. Ela 

avaliou a inexistência de ato ilícito, pois a ré apenas relatara os fatos com base em 

declaração das autoridades policiais e parentes da menor. Afirmou ainda que “o fato 

de ter sido absolvido da imputação penal não acarreta o reconhecimento de ilícito na 

veiculação das notícias”, mas mesmo assim, o autor tem o direito de não ser mais 

mencionado, pois nas palavras da desembargadora, “a tutela da dignidade da pessoa 

humana na sociedade de informação inclui o direito ao esquecimento. Não se trata de 

fatos históricos, cuja veiculação ainda nos dias de hoje seria de interesse público. Em 

outras palavras, os fatos noticiados pela ré não são excepcionados pelo direito à 

memória ou à verdade histórica, devendo, portanto, ser retirados”. Ou seja, ainda que 

uma reportagem tenha atendido ao interesse público e não tenha gerado dano moral, 

o conteúdo deve ser excluído da Internet se o acontecimento não se trata de ‘fato 

histórico’ e se a pessoa retratada puder ser prejudicada indevidamente (TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, PROCESSO, 

20100112151953APC; CONJUR; 2014).  

O segundo caso em que a tese do direito de ser esquecido foi acolhida, e um 

dos que apresenta consequências mais contundentes do ponto de vista da história 

dessa ideia e das repercussões de ordem teórica e prática ao ofício do historiador, diz 

respeito a uma condenação pelo Superior Tribunal de Justiça de um jornal que 

publicou notícia sobre a época da ditadura. 
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Ao analisar os arquivos desse processo, manejado pela forma do Recurso 

Especial de nº 1.369.571, observamos que o jornal  Diário de Pernambuco publicou 

no ano de 1995 uma entrevista com um líder político que atribuiu a autoria de explosão 

de uma bomba no aeroporto de Recife que deixou quatorze feridos e dois mortos, 

ocorrida em 25 de julho de 1966, ao ex-deputado federal Ricardo Zarattini Filho, à 

época um militante de esquerda, mas que foi inocentado de todas as acusações, ainda 

na década de 1980 (BRASIL; SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2018).  

Pelos fatos noticiados pelo jornal, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

considerou que os fatos narrados na entrevista, ocorridos durante o período da 

ditadura militar, foram anistiados pelo Estado brasileiro, com a edição da Lei 6.683/79 

(Lei da Anistia), e, assim, foram contemplados pelo direito ao esquecimento. Nas 

palavras do ministro exaradas no arquivo judicial, “não se mostra admissível qualquer 

tipo de gravame contra integrantes daquele cenário histórico por força de suas 

convicções e atos praticados naquele tempo de conflitos”. Ademais, destacou que o 

entrevistado negou a autoria das acusações e não foram apresentadas provas que 

demonstraram efetivamente que ele proferiu as declarações sobre a participação do 

congressista no atentado (BRASIL; SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2018). 

Nesse processo judicial, o ex-deputado argumentou que a entrevista não era 

atual e ofendeu sua honra, pleiteando uma indenização por danos morais. Em primeira 

instância, o magistrado julgou procedente o pedido e condenou o jornal ao pagamento 

de indenização no valor de R$ 700 mil. Em segunda instância, o Tribunal de Justiça 

de Pernambuco reverteu a decisão e considerou o pedido de Zarattini improcedente. 

Em terceira instância, o ministro relator do recurso apresentado pelo ex-deputado, 

ministro Villas Bôas Cueva, entendeu que modificar a decisão em segunda instância 

exigiria a reapreciação de provas, o que é vedado em recurso especial. Todavia, o 

colegiado do Superior Tribunal de Justiça seguiu a divergência elencada pelo ministro 

Sanseverino, para quem a solução do caso não exige revisão de provas, mas apenas 

a revaloração jurídica dos fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias. Ao 

evidenciar trecho da sentença no qual o juízo de primeiro grau considerou que o Diário 

de Pernambuco deveria ter feito as ressalvas necessárias no sentido de preservar a 

integridade moral de Zarattini, o ministro considerou que o ex-deputado teve limitado 

seu direito de resposta às acusações feitas pelo entrevistado. Assim, afirmou o 

ministro que 
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“(...) mesmo no desempenho da função jornalística, as empresas de 
comunicação não podem descurar de seu compromisso com a veracidade 
dos fatos ou assumir uma postura displicente ao divulgar fatos que possam 
macular a integridade moral de terceiros, especialmente em se tratando de 
fatos graves devidamente apurados na sua época” (BRASIL; SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2018). 

  

Pela conclusão desse julgamento ficou entendido que, se uma notícia que 

relata um fato ocorrido na ditadura militar tem o poder de prejudicar alguém hoje em 

dia, não deve ser publicada, pois esses acontecimentos estão abarcados pela Lei da 

Anistia e têm direito ao esquecimento. Estamos diante de um entendimento perigoso, 

considerando o ofício do historiador e seu compromisso com a sociedade. 

Ao final desse segundo capítulo da tese, observamos que o inventário desses 

casos nos leva à identificação de uma terceira dimensão na historicização do direito 

ao esquecimento, caracterizada por um viés virtual. Com a popularização da internet 

a partir da primeira década dos anos 2000 e pelas determinações judiciais que 

ordenaram a desindexação, apagamento ou remoção de documentos e informação 

ligados a pleitos de pessoas naturais, célebres ou não, disponibilizados 

especificamente na internet, verifica-se uma preocupação que transcende as 

fronteiras normativas nacionais, haja vista a mundialização de dados com o 

hipermediatismo. 

Isso também gera na experiência brasileira a necessidade de se atentar àquilo 

que passa a ser delineado nas normas de caráter internacional (tratados), à 

apreciação desse tema por tribunais estrangeiros, e ainda, a criação de protocolos na 

internet em sítios de mecanismos de buscas que começam a trazer os desafios do 

esquecimento judicial para o plano administrativo, considerando a possibilidade de 

retirada de informações da internet pelo simples preenchimento e análise de 

protocolos de solicitações virtuais, sem a necessidade de acionar o Poder Judiciário 

para que consiga atingir o intento.  

Há nessa dimensão uma preocupação quanto àquilo que pode e não pode ser 

esquecido, bem como o indício de delineamento material do direito ao esquecimento 

em instrumentos normativos, regulamentares e administrativos. Nela, verificamos que 

questões de ordem privada, questões ligadas à publicidade e questões envolvendo 

práticas criminosas encontram-se interligadas, e em um último momento, essa relação 

se dá por uma condição existencial ligada ao desenvolvimento da internet no tempo.  
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Diante disso, interessa-nos agora aprofundar na investigação sobre o que 

esses casos, normas, decisões e matérias midiáticas representam na construção do 

saber em história, memória e esquecimento, considerando diferentes 

posicionamentos na adoção dessa tese e as implicações de ordem teórica e prática 

para o ofício do historiador. Queremos entender em que medida um fato histórico tem 

sua valoração na consciência histórica, considerando o direito ao esquecimento como 

um dos possíveis critérios para estabelecer essa valoração, e ainda, qual a relevância 

do ofício do historiador diante dessas discussões. Eis o que nos propomos a 

argumentar no terceiro e último capítulo de nossa tese a seguir.  
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Capítulo 3. A JUDICIALIZAÇÃO DA HISTÓRIA NAS FRONTEIRAS DO 

ESQUECIMENTO: O OFÍCIO DO HISTORIADOR ENTRE O DEVER DE MEMÓRIA 

E O DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

 

 

 

 

A investigação a que nos propomos realizar nesta tese, a começar pelo cotejo 

entre ser lembrado e ser esquecido e os silenciamentos daí advindos, permitiu-nos 

até aqui uma abordagem histórica do fenômeno jurídico, a partir da análise da 

dinâmica das relações estabelecidas entre pessoas no que tange à difusão e 

aplicação da ideia de um direito de ser esquecido. Isso foi perseguido nos capítulos 

um e dois do nosso trabalho.  

Neste terceiro capítulo, temos por objetivo aprofundar o debate sobre os 

desafios que o direito ao esquecimento trouxe para a historiografia e ao ofício do 

historiador, disseminados em uma sociedade construída em torno de figuras públicas, 

que uma vez presentes na mídia, nas redes sociais e outros meios virtuais de 

publicização própria ou por terceiros, acabam se tornando conhecidas por eventos 

ligados às suas trajetórias individuais ou coletivas de vida. 

Intentamos aqui discutir em que medida o debate sobre história é introduzido 

nos tribunais e como o direito ao esquecimento é construído epistemologicamente 

como uma prática de esquecimento no tempo presente, identificando assim quais são 

suas consequências para o ofício do historiador, especialmente diante da temática da 

memória e do esquecimento mediados pelo direito e seus limites. 

Trata-se de uma discussão a ser estabelecida entre a autonomia do historiador, 

a afirmação da identidade individual face à memória coletiva e os limites judiciais da 

história, da memória e do esquecimento.  

O levantamento da tese do direito ao esquecimento na construção do saber em 

história se justifica pelo problema que a tênue linha entre memória e esquecimento 
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coloca para sua escrita, não apenas como integrante de seu arsenal teórico, mas 

também como elemento de manifestação do poder estatal sob o viés judicial e de 

combate das forças envolvidas na construção de identidades individuais e coletivas. 

Isto posto, estruturamos esse capítulo em quatro subtópicos: primeiramente, 

discutiremos como memória e esquecimento se integram e interagem na construção 

do saber em história; a seguir, analisaremos como discussões em torno da história 

tem sido introduzida no debate em tribunais do século XX até o tempo presente, em 

um movimento que pode ser denominado como judicialização da história e que está 

permeado pela clássica comparação entre os ofícios do juiz e do historiador; após 

apresentaremos alguns limites judiciais da memória e do esquecimento em práticas 

normativas e judiciais no Brasil; ao final, refletiremos sobre a autonomia do historiador 

face aos limites judiciais da memória, a partir do confronto entre o dever de memória 

e o direito ao esquecimento. 

 

3.1 A história entre a memória e o esquecimento 

 

 A relação entre memória e esquecimento é um tema fundamental na 

construção do saber em história, especialmente em suas elaborações teóricas e 

metodológicas. Ela também guarda correlação com a ideia de justiça e com os 

pressupostos teóricos advindos do pensamento jurídico, conforme levantado na 

análise do surgimento da ideia de um direito ao esquecimento.  

Os estudos sobre memória e esquecimento têm recebido atenção especial por 

parte de historiadores e juristas, muitas vezes de forma solitária e sem 

necessariamente dialogar em termos interdisciplinares, o que leva à existência de uma 

lacuna gerada pela falta de comunicação notadamente existente entre esses espaços 

de saberes. Por muitos anos os historiadores privilegiaram análises sociais, 

econômicas e políticas, de forma a legar o direito ao papel de mero coadjuvante 

dessas abordagens. Isso fez com que a maior parte das obras que abordam o direito 

com fenômeno histórico fossem feitas por juristas sem uma devida preparação e 

preocupação metodológica e reflexiva sobre história, de maneira a surgir uma leva de 
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obras meramente descritivas e positivistas, cujas análises servem mais como 

justificativa e doutrinação jurídica do que análise crítica historiográfica do direito. 

Nesse ínterim, se por um lado os historiadores apontam a memória como um 

dos elementos e fontes constitutivas da história, por outro lado os juristas, com uma 

abordagem diferente, colocam-na como direito humano e fundamental a ser garantido, 

seja pelo trabalho intelectual, seja pela aplicação prática dos instrumentos jurídicos. 

Enquanto a memória se destaca como fonte de trabalho ao historiador e matéria-prima 

para a história, para o jurista ela se apresenta, precipuamente, como oportunidade de 

legitimação de discursos e objeto de defesa e garantia de direitos. 

Ao colocarmos o jurista e o historiador em diálogo nesse trabalho, rompemos 

com essa lacuna e estamos diante de um assunto fecundo para diversos tipos de 

investigações científicas, contribuindo para o preenchimento dessa lacuna 

epistemológica, mas sem esgotá-la. Em nosso caso, ao mesmo tempo que me coloco 

como historiador jurista, também estou na posição de um jurista historiador, 

compartilhando um espaço de encontro de ambos ofícios e advindo daí a nossa tese 

e a nossa tensão.  

A respeito dos elementos constitutivos da relação entre história, memória e 

esquecimento, iniciamos uma breve análise do conceito de memória para a história. 

Não desejamos com isso integralizar o tema, nem apresentar todos os autores que 

lidaram com essa conceituação, mas apenas apresentar de que lugar estamos 

dialogando e convidando o leitor para uma reflexão. 

O termo memória possui diversas acepções, a depender do espaço de 

conhecimento em que é utilizado. Além do direito e da história, ciências como a 

psicologia, a biologia, a filosofia e a sociologia se utilizam desse conceito, mas é 

importante destacar que em cada um desses campos o conceito é dotado de 

diferentes significados, abrindo-se a designação dos conceitos de memória. Nesse 

sentido, interessa-nos falar aqui sobre a ideia de memória sob a perspectiva da 

história. Importante também ressaltar que esse conceito é diferente de lembrança, 

pois enquanto esta se ocupa de recordar algum evento, atribuindo carga emocional, 

a memória ultrapassa as lembranças individuais e é evadida por outras construções, 

como por exemplo, jogos de poder, permanências e silenciamentos. 
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Jacques Le Goff (1996, p. 366), em sua obra intitulada História e Memória, 

apresenta a ideia de que a memória, “como propriedade de conservar certas 

informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de interações psíquicas, 

graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou 

que ele representa como passadas”. Voltada ao campo social, ela é um dos meios de 

abordar problemas do tempo e da história, especialmente quando transcende o 

individual e passa a pertencer ao coletivo. E mais, quando atinge o patamar da 

memória eletrônica, advinda dos avanços tecnológicos.  

Esta ideia repercute sobre o direito ao esquecimento a partir do momento em 

que as pessoas que desejam serem esquecidas e utilizam o direito para tanto, passam 

a lutar contra a atualização de impressões ou informações passadas, indo na 

contramão da memória enquanto lembrança e enquanto memória coletiva. Isso 

significa um tipo de prática de esquecimento que não deseja que o conhecimento 

sobre aquele fato, sob uma perspectiva individual, não passe a pertencer ao coletivo, 

ou saia desse domínio.   

Além de Le Goff, temos todo um arsenal teórico que discute esse tema, como 

Pierre Nora (1997), Maurice Halbwachs (2015), Elizabeth Jélin (2002), Paul Ricoeur 

(2011), Joël Candau (2011), Marieta M. Ferreira e Janaina Amado (1998). As ideias 

traçadas a seguir partem dessas, dentre tantas outras leituras (RODRIGUES, 2017). 

Apesar de dialogarem bastante e servirem de fonte uma para a outra, história 

e memória são conceitos diferentes. Isso gera uma certa dificuldade de diferenciá-las 

em alguns momentos, de modo que, para nos ajudar nessa tarefa, delineamos alguns 

instrumentos demonstrados por esses autores.  

Quando tratamos de história, esta pode ser entendida como um trabalho 

intelectual, uma análise crítica do passado, ou ainda, um estudo do presente, tendo 

como referência o passado. Como diria Marc Bloch (2001), história “é a ciência dos 

homens no tempo”. Mais do que restaurar o passado ou a memória, um trabalho 

historiográfico deve criticar as fontes que usa, entender como elas foram criadas, usar 

teorias como ferramentas de estudo e, dessa maneira, realizar uma interpretação do 

passado. A função da história não é glorificar o passado. Sua função é analisar e 

entender esse passado, e isso muitas vezes acaba deslegitimando algo que foi 

construído pela memória. 
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Em outro viés, a memória pode ser vista como um conhecimento do passado 

que é guiado pelo presente. Ela é um conhecimento advindo das lembranças 

individuais de cada sujeito, mas também de jogos de poder e interesse, que não 

necessariamente passam pela pesquisa, pela crítica das fontes. De forma geral, a 

memória glorifica ou condena o passado, ou parte do passado, daquilo que ela quer 

lembrar. Ela leva consigo julgamentos morais a respeito dos eventos que ela lembra, 

que podem ir mudando com o passar do tempo, em conformidade com os interesses 

e disputas atuais. De maneira conveniente, a memória esconde elementos do 

passado que não servem à narrativa que se quer defender, reconstruindo um passado 

que serve para atender aos interesses do presente das mais variadas espécies, como 

interesses em resguardar uma identidade de supostos ataques externos. A memória 

possui um elemento afetivo muito forte e assim as narrativas sobre acontecimentos 

rememorados vão sendo engendrados de maneira a fazer com que um sujeito atribua 

sentido próprio e subjetivo ao passado. Com esse relato comunicável, a memória se 

torna um relato comunicável, pautada por um mínimo de coerência, virando um 

discurso (FERREIRA, AMADO, 1998).  

Em perspectiva comparada, enquanto a história é uma reconstrução do 

passado que deve ser feita de forma crítica, com respaldo teórico e metodológico, 

além de passar pelo escrutínio de outros acadêmicos, a memória é um 

compartilhamento de lembranças e discursos acerca do passado, apta a ser 

compartilhada, com um olhar para um passado ancorado nos interesses e visões de 

um mundo presente.  

Considerando a memória como um tipo de fonte utilizada pela história, mas não 

a história em si, os estudiosos da memória acima citados apontam pelo menos quatro 

elementos constituintes da memória. 

Primeiramente, encontramos os eventos do passado, vividos ou valorizados por 

interesse. Alguns grupos têm por hábito defender memórias que pesquisas e críticas 

em história já desconstruíram. Trata-se de grupos que desejam manipular uma 

memória, de maneira que suas memórias sejam as ‘únicas e verdadeiras’ e as demais 

seriam mentira ou ‘história dos vencedores’ (CANDAU, 2011). Por exemplo, podemos 

destacar alguns militares brasileiros que se beneficiaram da ditadura, ou mesmo a 

velha guarda da Stasi (Ministerium für Staatssicherheit), ou Ministério para a 

Segurança do Estado, que era a polícia estatal da Alemanha Oriental.  
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Grupos com perspectivas como essa têm criado elementos para manipulação 

da memória, que vão de elaboração de leis a tentativas de judicialização da história, 

conforme discutiremos um pouco à frente. 

Em segundo lugar, são elementos constitutivos da memória os acontecimentos 

e eventos vivenciados por pessoas que têm algum tipo de acesso à memória desses 

acontecimentos. Neste caso, essas pessoas ou grupos são conectados a esses 

eventos por conta de suas crenças políticas, religiosas, ideológicas, filosóficas, 

identitárias, entre outras. Apesar de não terem vivenciado os acontecimentos à época, 

essas pessoas sentem que fizeram parte daquele passado (HALBWACHS, 2015; 

JÉLIN, 2002).  

Os melhores exemplos para ilustrar isso são as memórias de traumas coletivos, 

que afetaram algum grupo em especial. Podemos citar os casos de genocídio ou as 

experiências de certos grupos ditatoriais durante o século XX. Normalmente os 

membros de famílias que foram afetados por essas experiências, mesmo fazendo 

parte de duas ou três gerações posteriores, guardam essa memória sem a ter vivido, 

simpatizando ou tomando para si esses acontecimentos como constituintes de suas 

memórias.  

Mais uma vez nos deparamos nesse segundo caso com uma diferenciação 

entre memória e lembrança. Enquanto a lembrança é algo que, mesmo não 

compartilhada com outros, é individual e sobre o que o sujeito vivenciou, a memória 

pode ser algo não vivido pelo indivíduo, mas com ela identificado, porque ela é coletiva 

ou compartilhada por um grupo do qual esse sujeito faz parte. Ademais, uma memória 

pode ser nacional ou até mesmo internacional, conectando pessoas de grupos sociais 

bem diferentes em razão de um trauma em comum, o que gera uma memória 

compartilhada. São exemplos casos em que descendentes de sobreviventes do 

genocídio armênio, mulheres negras cuja tataravó foi escravizada, filhos de pessoas 

que fugiram de Cuba durante a revolução, netos de sobreviventes do holocausto, 

filhos de pessoas que tiveram familiares ceifados pela ditadura brasileira, os quais têm 

suas memórias constituídas ‘por tabela’, herdadas do meio familiar. 

O terceiro elemento da memória é constituído por personagens ou indivíduos 

que personificam memórias (CANDAU, 2011). Isso pode se dar com heróis, 

celebridades ou outros tipos de figuras públicas. Por exemplo, temos figuras como 
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Napoleão Bonaparte, Winston Churchil, Princesa Diana, Nelson Mandela, e várias 

outras personalidades. No Brasil, destacamos a figura do ex-presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, cujo prestígio e crítica personifica certas memórias coletivas ou 

compartilhadas. Para algumas pessoas, o ex-presidente é associado às memórias dos 

movimentos de luta dos operários do ABC paulista contra o regime militar. Isso muitas 

vezes é absorvido por pessoas de gerações posteriores, que nem eram nascidas à 

época, mas que por afinidade política ou ideológica se engajam nessa memória 

coletiva. Em compensação, outras pessoas tecem críticas a Lula, associando sua 

figura à corrupção e à crise política e econômica. Estamos diante de uma memória 

que foi construída por meio de várias relações de poder na sociedade brasileira na 

história do tempo presente, tornando-se uma discussão envolta a muitas polêmicas e 

debates entre esses dois tipos de lidar com a memória dessa figura. 

Em quarto lugar, deparamo-nos como elemento constitutivo da memória os 

lugares de memória, cuja referência é Pierre Nora (1997). Estes lugares abrangem 

desde museus, arquivos e monumentos até cerimônias públicas, datas 

comemorativas de mártires ou heróis nacionais. Essas comemorações em geral 

costumam ser organizadas pelo Estado, e tem por função celebrar acontecimentos 

que são identificados como fundadores de uma comunidade nacional, geralmente 

para conseguir uma unidade política. Eles são pedagógicos e tentam imprimir uma 

continuidade temporal com o passado a partir do presente.  

Especialmente a partir do século XIX, várias nações passaram a elaborar 

relatos sobre suas origens, e junto disso a construir monumentos, panteões de heróis 

nacionais, símbolos estes que fortalecem essas narrativas. Estas memórias oficiais 

são tentativas de definir e reforçar sentimentos de pertencimento, de coesão nacional, 

com o objetivo de defender fronteiras simbólicas. Como toda narrativa, esses relatos 

nacionais são seletivos. Para construir a figura de heróis, outros sujeitos são deixados 

de lado. Para existir uma história de sujeitos e narrativas convenientes, é preciso 

deixar de lado o que é inconveniente. O passado já passou e não pode ser mudado; 

o futuro está em aberto; mas o sentido do passado pode mudar. Este sentido é ativo, 

é dado pelos sujeitos sociais que estão em confronto, e pode mudar. Estamos diante 

de um ponto sensível nessa discussão. 

O direito ao esquecimento é um emblema que retrata a luta pela significação, 

ressignificação e desconstrução de sentidos e significados. Trata-se de um fenômeno 
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que possui ligações com esses elementos constitutivos de memória, cuja existência e 

eliminação depende do jogo de força travado entre atores sociais, como autores, réus 

e juízes, mas também entre historiadores e outros protagonistas. 

A identidade de pessoas está em jogo em projetos de memória e esquecimento. 

Nesse aspecto, ao retomarmos o pensamento de Le Goff (1996), temos que a 

memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de identidade, seja ela 

individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e 

das sociedades de hoje.  

O conceito de uma memória coletiva foi levantado pelo sociólogo Maurice 

Halbwachs (2015), dentre outros autores que desenvolveram esse conceito. Um ponto 

chave aqui é a noção de marco ou quadro social. As nossas memórias individuais 

estão sempre marcadas socialmente, ou seja, o que lembramos está conectado com 

a sociedade que vivemos, bem como aos marcos sociais que estão ao nosso redor. 

Estes marcos carregam representações da sociedade, das necessidades, dos 

valores, da moral da sociedade onde vivemos. Isso significa que lembramos quando 

podemos recuperar a posição dos acontecimentos passados nos marcos da memória 

coletiva. Isso implica o social, mesmo nos momentos mais individuais que são 

socializados, como por exemplo, em uma fotografia ‘self’ ou vídeo íntimo. 

Ciro Flamarion Cardoso (1997), em texto denominado ‘Tempo e História’, 

define a memória coletiva como um conjunto de elementos estruturados que 

aparecem como recordações, socialmente partilhadas, de que dispõe uma 

comunidade sobre sua própria trajetória no tempo, construídas de modo a incluir não 

só aspectos selecionados, reinterpretados e até inventados dessa trajetória como, 

também, uma apreciação moral ou juízo sobre ela. Nos dois níveis, esses ingredientes 

se modificam no tempo, segundo mudem as solicitações que, em diferentes situações 

histórico-sociais, as instâncias organizadoras da consciência social façam ao 

passado. A apreciação moral ou de juízo sobre a memória se liga cabalmente ao 

esquecimento, visto que este é decorrente da valoração da memória pelo indivíduo. 

Este fenômeno é analisado em casos de aplicação do direito ao esquecimento, como, 

por exemplo, o caso Xuxa e o caso da Musa do Gauchão, cuja memória proporciona 

uma apreciação moral ou de juízo sobre ela. 
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Há críticas ao conceito de memória coletiva apontado por Halbwachs, porque 

é uma ideia que pode passar a impressão de que ela existe acima dos indivíduos, 

separada desses sujeitos. Há quem prefira falar em memórias compartilhadas, 

sobrepostas, fruto de interações sociais múltiplas, que acontecem dentro de marcos 

sociais e relações de poder (FERREIRA, AMADO, 1998).  

Um dos motivos pelos quais é importante ter um cuidado quanto ao uso desses 

conceitos é que a memória não é apenas um conjunto de dados que recebemos 

passivamente e de forma totalmente objetiva, como uma mera observação. Mais 

importante do que coletar dados da memória, é analisar os processos de construção 

da memória. Isso implica ver quem são os atores sociais distintos, que fazem parte de 

uma certa memória, incluindo aí os marginalizados e excluídos. É preciso entender as 

disputas e negociações a respeito do sentido do passado, de cenários diferentes e 

para grupos diferentes. Entre grupos há disputas relativas à identidade, e o núcleo de 

qualquer identidade individual ou coletiva está ligada a um sentido de permanência ao 

longo do tempo e do espaço. 

Poder lembrar de algo do próprio passado é o que sustenta a identidade. Daí a 

preocupação com a memória por aqueles que buscam um direito ao esquecimento. 

Existe uma relação de constituição mútua, pois nem as memórias, nem as identidades 

são objetos materiais que encontramos ou perdemos, apesar da memória eletrônica 

colocar em questionamento essa percepção.  

A esse respeito, Demarne e Rouquerol (1959 apud Le Goff 1996), ao 

diferenciarem memória humana de memória eletrônica, apresentam que a memória 

humana é particularmente instável e maleável, crítica hoje clássica na psicologia do 

testemunho judiciário, por exemplo, enquanto que a memória das máquinas se impõe 

pela sua grande estabilidade, algo semelhante ao tipo de memória que representa o 

livro, mas combinada, no entanto, com uma facilidade de evocação até então 

desconhecida, se considerarmos os mecanismos de busca na internet.  

Com isso, tem-se que a memória individual, apesar de ser constituída por 

elementos sobre os quais nós pensamos, e a priori não exista fora da nossa própria 

política, pode ser levada a um plano coletivo e obter resistência e permanência com a 

memória eletrônica, evidenciando nossas relações sociais e nossas histórias. Esse é 

o contexto no qual está inserida a ideia de um direito ao esquecimento. 
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3.2 Judicialização da história: uma possível discussão 

 

 Em época que nos deparamos com a judicialização da política, da saúde, da 

economia, do corpo, da sexualidade, por que não pensar em uma judicialização da 

história sob o viés do direito ao esquecimento? Em que medida uma história do direito 

ao esquecimento pode ser um espaço de saber para observar a judicialização da 

história? Como o historiador e o jurista se relacionam em meio a esse fenômeno? 

 Ao refletir sobre o conceito de judicialização, verificamos que a expressão tem 

sido utilizada para designar a ampliação do espaço de atuação do Poder Judiciário, 

que deixa de se atentar para questões meramente de cunho jurídico para apreciar 

outras questões de igual importância para a sociedade, incluindo questões de 

natureza moral, política e legislativa. Diante da omissão do Poder Legislativo ou do 

Poder Executivo, o Poder Judiciário se coloca a postos para promover justiça, 

apreciando questões de ordem histórica. 

Niklas Luhmann (2005), ao desenvolver uma teoria sobre formas de 

organizações e sistemas sociais, pondera que o Poder Judiciário é classificado como 

integrante do sistema de organizações, no gênero sistemas, juntamente com os 

sistemas sociais e com os sistemas de interação. Ademais, aponta que este poder 

centraliza o sistema jurídico, obrigando-se a decidir sobre todas as demandas diante 

dele colocadas.  

A administração do Estado, representada pelo Poder Executivo, também é 

compreendida como um sistema de organização, que sofre uma sobrecarga 

organizativa (LUHMANN, 2002, p. 114). Com a complexificação da sociedade, que 

demanda soluções, o Poder Judiciário, por meio de seus tribunais superiores 

constitucionais, é invocado a decidir sobre situações concretas e até abstratas, por 

meio de ações de controle de constitucionalidade, tomando o protagonismo que, em 

tese, deveria ser levado a cabo por outros sistemas sociais. 

De outro modo, a ideia de judicialização pode ser estudada a partir de Jürgen 

Habermas (2001), o qual, ao tratar da colonização sistêmica do mundo da vida, 

defende que o mundo da vida, a sociedade em sua essência, tem sido colonizada 
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sistemicamente. Isso nos leva a pensar que cada vez mais as pessoas buscam 

soluções aos seus problemas no âmbito do sistema jurídico, incluindo questões que 

envolvem família, saúde, economia, política e educação, incentivando a interferência 

judiciária cada vez mais no âmbito da vida privada. A colonização sistêmica do Poder 

Judiciário passa a atuar em questões polêmicas ligadas à diversidade e direitos 

sexuais, como homoafetividade e reconhecimento de modelos familiares distintos do 

modelo de ‘família tradicional’, aborto de fetos anencefálicos, imprescritibilidade da 

responsabilidade de ressarcimento ao erário público em casos de crimes de 

corrupção, e ainda, movimentos que lutam por cotas raciais e cotas sociais, proteção 

judicial de terras indígenas, ações e decisões afirmativas em prol da mulher, da 

criança e do idoso, dentre vários outros temas.  

Diante da ineficiência de instituições estatais, da burocratização sistêmica e da 

insegurança jurídica, as pessoas acabam depositando suas expectativas no sistema 

jurídico, e de certa maneira, seus protagonistas acabam colonizando-o. Isto é algo 

que se coloca demasiadamente problemático diante da história do tempo presente, 

pois o Poder Judiciário acaba usurpando funções por atitudes que configuram muito 

mais um ativismo judicial do que a judicialização e, ao invés de solucionar, aumenta o 

número de problemas em meio a uma sociedade cada vez mais complexa e um 

Estado altamente burocrático.  

 Em pesquisa realizada sobre a distinção entre judicialização e ativismo judicial, 

Amanda Medeiros (2016) discorre que o ativismo é uma atitude ou escolha de uma 

maneira específica e proativa que o Poder Judiciário tem de interpretar os textos 

normativos, muitas vezes expandindo seu sentido e seu alcance. O ativismo judicial 

pode ser identificado quando, a título de demonstração, há um acontecimento que 

envolve a classe política representada pelo Poder Legislativo e a sociedade civil, 

especialmente quando nessa relação as demandas sociais não são efetivamente 

atendidas. Ou seja, o ativismo judicial é uma tentativa de o Poder Judiciário possuir 

uma maior participação na materialização de fins constitucionais e direitos humanos, 

com maior interferência no espaço de atuação do Poder Executivo ou Poder 

Legislativo. Se de um lado o ativismo pode ser um elemento importante para o 

desenvolvimento dos direitos fundamentais e humanos, por outro ele encontra 

limitações em critérios harmônicos na divisão dos poderes estatais, ou do sistema de 

freios e contrapesos, com normas internacionais, constitucionais e princípios que 
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regem a democracia. Diferentemente do ativismo, a judicialização é construída 

através de decisões do Poder Judiciário que enfrentem temas de grande repercussão 

política ou social que não foram submetidas ou ainda não tenham sido implementadas 

pelas instâncias políticas tradicionais criadas para sua resolução originária, como o 

Congresso Nacional e Poder Executivo, sem necessariamente transcender seus fins 

enquanto órgão judicante. Os temas envolvem os mais variados assuntos, como 

questões de cunho político, de implementação de políticas públicas ou escolhas 

morais em temas controversos na sociedade. 

No modelo brasileiro, a judicialização é um fato que advém do modelo 

constitucional adotado e seus meandros, e não um exercício deliberado de vontade 

política. Ela surge quando o Poder Judiciário é tirado da inércia da jurisdição e é 

devidamente provocado para se manifestar, fazendo-o nos limites dos pedidos 

formulados. Como o tribunal não tem a alternativa de optar por conhecer ou não dos 

pedidos veiculados nas ações, de se pronunciar ou não sobre o seu mérito, diante da 

inafastabilidade da jurisdição, uma vez preenchidos os requisitos de cabimento, a 

decisão deverá ser tomada, ocorrendo aquilo que nessa pesquisa identificamos como 

judicialização, ou ainda, como tribunalização, se considerarmos algumas novas 

perspectivas que são problematizadoras na teoria da história e colocam essa 

discussão em pauta. 

Firmados aqui no termo judicialização, esse movimento ou postura que se 

incide sobre práticas sociais inclui questões históricas, ou que tenham consequências 

sobre a forma de elaborar intelectualmente a história, e podem estar sujeitas tanto ao 

crivo dos poderes Legislativo e Executivo, como também em posturas ligadas ao 

ativismo judicial ou à judicialização. Esse é o caso da apreciação sobre a possibilidade 

ou não de publicação de biografias desautorizadas, e de maneira especial para nós, 

da apreciação de casos envolvendo a aplicação da tese do direito ao esquecimento 

pelo Poder Judiciário diante da falta de um marco regulatório claro e específico sobre 

essa discussão, cujo enfrentamento em nosso trabalho se concentra sobre as 

consequências desse fato para a construção do saber em história e para o ofício do 

historiador. 

 A ideia de judicialização da história pode ser identificada com um movimento 

de judicialização de questões como as que foram apresentadas acima e que estão se 

expandido como fenômeno social. Em seu viés histórico, a judicialização ganha alguns 
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contornos específicos, considerando problemas de ordem teórica levantados pelo 

próprio conhecimento científico de história.  

Ao ser aliada a uma ideia de justiça, por muitos séculos a história buscou dar 

respaldo a si mesma se utilizando de eventos novos para ‘corrigir’ injustiças ou 

‘reparar’ gerações, pessoas ou movimentos. Enquanto saber voltado à reconstrução 

do passado feito por intelectuais de forma crítica, com respaldo teórico e 

metodológico, em caso de ‘injustiças’ ou desconformidade com certas narrativas ou 

posturas ideológicas, historiadores por muitas vezes estiveram engajados em 

escrever textos que apresentaram novas narrativas que desconstruíram uma imagem 

ou discurso, mediante um revisionismo e crítica de modelos conteudistas ou 

metodológicos. 

Ocorre que esse movimento passa por uma mudança com a judicialização no 

século XX, especialmente após a II Guerra Mundial, percorrendo o caminho do 

pêndulo entre justiça social e justiça histórica. O grande marco que podemos ressaltar 

nesse sentido é a instauração do Tribunal de Nuremberg no ano de 1945. Essa 

nomenclatura representa a formação de uma série de tribunais militares pensados 

pelos países conhecidos como ‘Aliados’, cujos julgamentos ocorreram na cidade de 

Nuremberg, Alemanha, entre 20 de novembro de 1945 e 1 de outubro de 1946 e foram 

conduzidos em face de proeminentes membros da liderança política, militar e 

econômica da Alemanha Nazista, dando ensejo posteriormente à criação do Tribunal 

Penal Internacional no ano de 2002 (FERRO, 2002). 

A partir da instauração desse tribunal em meados do século XX, vários outros 

tribunais, nacionais e internacionais, passaram a ter um papel proativo para corrigir e 

reparar injustiças cometidas no passado, intensificando a judicialização e aumentando 

o poder dos juízes em um país.  

Ao ter por escopo uma possível reparação desse passado no tempo presente, 

com a judicialização, a história tem sido levada aos tribunais e, diante de jogos de 

poder, construção de identidades e na busca pela afirmação de memórias e 

esquecimentos, juízes são levado a decidir sobre questões e assim fazer uma “justiça 

histórica”. Não se trata em um primeiro momento de simplesmente reviver ou refazer 

o passado, mas de reparar injustiças, intervir na trama histórico-social. Por outro lado, 

a judicialização pode tentar atribuir um novo sentido ao passado que, por força de 
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narrativas persuasivas e tendenciosas, acabam por macular significados atribuídos 

por alguns grupos sociais detentores da dor existencial advinda desse fenômeno, ou 

seja, de sua memória. Estamos diante de pessoas ou grupos ligados a essas 

memórias em razão de crenças políticas, religiosas, ideológicas, filosóficas, 

identitárias, dentre outras. É o caso das cotas raciais e sociais no Brasil, às quais, 

advindas inicialmente por decisão judicial e posteriormente asseguradas por lei, teve 

o Poder Judiciário, representado por sua instância máxima no Brasil, o Supremo 

Tribunal Federal, como protagonista e ‘reparador’ de uma forma de ‘injustiça histórica’ 

cometida contra negros, pessoas pobres, mulheres, LGBTs e outras minorias. 

Por outro lado, surge um sinal de alerta aos críticos do Poder Judiciário, 

quando, ao se deixar levar por um ativismo e em um ‘complô’ com o chefe do Poder 

Executivo, ao arrepio da lei, um tribunal possa tentar fazer um revisionismo das 

interpretações da lei e declarar sua inconstitucionalidade, mudando todo um sentido 

histórico atribuído ao passado de lutas sociais. 

Fatos e pessoas são colocados no banco dos réus com o intuito de serem 

julgados quanto a suas ações que são o conteúdo e matriz da história, de forma que 

juízes passam a ser críticos ou revisionistas da história, com pretensões em 

determinar aquilo que deve ser reparado, aquilo que deve ser memorado e todo o 

mais que deve ser silenciado ou esquecido.  

Se por um lado a judicialização traz uma intencionalidade positiva, como por 

exemplo por intermédio de trabalhos desenvolvidos por ‘Comissões da Verdade’ que 

alimentam o Poder Judiciário de injustiças cometidas no passado com o intuito de 

repará-las, por outro deve-se ter cautela quanto a esse fenômeno, conforme aqui 

demonstrado, pois muitas vezes deparamo-nos com um ativismo judicial que foge à 

imparcialidade em seu processo de construção, transcendendo seu escopo 

constitucional. Não falamos aqui que a neutralidade deva estar presente em uma 

sentença, mas imparcialidade. No caminho de construção do conhecimento 

processual, um julgador deve estar aberto ao conhecimento dos fatos, mesmo que 

estes sejam contrários à sua subjetividade, como opinião política, religiosa, sexual e 

moral, para assim ter elementos suficientes para decidir sobre o que deve ser melhor 

para aquele caso em concreto.  
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O comprometimento do processo se dá quando o juiz, sem se importar com os 

argumentos da outra parte, já inicia o julgamento com uma decisão pré-concebida, 

caracterizada pelo (pré) conceito, rígido e imutável, tomando partido por um lado e 

utilizando o processo de julgamento mais para cumprimento de vontades próprias de 

uma certa posição ideológica ou de um grupo, do que realmente garantindo direitos e 

deveres voltados à democracia e à justiça.  

Em que medida um juiz deve ter a priori um lado, e em que medida o historiador 

se depara com esse mesmo tipo de problema na construção do saber em história? 

Não se trata de neutralidade do conhecimento, mas de busca por cientificidade no 

processo de construção, tomando parte apenas quando do conhecimento dos dois 

lados e quando isso se torna imperioso. Não defendemos aqui um objetivismo ou 

positivismo científico ao trazer essa questão, mas é honesto intelectualmente 

esclarecer opiniões ou posições políticas pessoais no decorrer de um trabalho. 

Ao abordar o tema judicialização da história em artigo de opinião que retratou 

o caso do político português Cavaco Silva em 2016, Antônio Guerrero (2016) sustenta 

que a ideia de judicialização da história, incluindo suas expressões em âmbito 

jornalístico, possui a função de julgar e de proferir sentenças definitivas, depois de 

reunidas todas as provas. Ao discutir o caso, Guerrero afirma que um conjunto de 

políticos e outras personalidades que estão no ápice da história política 

contemporânea estiveram no aguardo de uma decisão futura sobre o seu ‘lugar na 

história’, “esperando a pronúncia de sua sentença como em um juízo final, sendo 

recorrente expressões como ‘a história dirá’, ‘a história confirmará’, ‘a história reserva-

lhe’ ”. Esse tipo de afirmações pertence à mesma família daquelas que garantem que 

o acontecimento X “fez história” e o indivíduo Y “fica na história”, exaustivamente 

repetida na mídia, cujas expressões nos remetem a uma concepção de história 

marcada pela expressão die Weltgeschichte ist das Weltgericht, ou seja, a história é 

o tribunal do mundo. Apesar dos historiadores das últimas décadas criticarem esse 

tipo de teoria e modus operandi da construção do saber em história, essa abordagem 

do português Guerrero nos leva a identificar uma permanência desse discurso na 

história do tempo presente, que por outro lado entra em conflito com a ideia de 

‘presentismo’, como analisaremos a seguir. 

Ao lado de historiadores que prezam pela ordem do discurso, pela capacidade 

de argumentação e por uma metodologia voltada à construção do saber em história, 
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uma autoridade trans-histórica surge com o protagonismo dos juízes e tribunais que 

possuem a missão de verificar e decidir o que entra ou não para a história, quais fontes 

podem ou não ser examinadas pelo historiador, o que é evidenciado na discussão 

envolta à possibilidade de um direito ao esquecimento garantido por vias judiciais. 

Esta ideia de uma história que tem em seu processo de elaboração a possibilidade ou 

dever de julgar ou absolver, esquecer ou lembrar, posicionar réus ou vítimas em um 

espaço fixo que lhes é devido ou lhes é imposto por uma sentença que ostenta uma 

‘verdade irrefutável e irrecusável’, leva-nos a pensar sobre possíveis comparações 

entre os ofícios do historiador e do juiz. Ou seja, assim como o historiador, o trabalho 

do juiz irá analisar, criticar e julgar fatos e pessoas ligadas ao passado, encontrando 

respostas aos problemas que são por ele ou para ele colocados. É obvio que existe 

uma enorme diferença teleológica entre esses ofícios, mas alguns verbos apontam 

similaridades cognitivas no processo de construção intelectual. 

Tanto juristas como historiadores já elaboraram diversos trabalhos abordando 

a temática de comparação entre um ofício e outro. De forma geral, observamos que a 

preocupação está centrada na atividade de reescrita narrativa do passado, 

especialmente no uso e análise de provas ou documentos que servem de fonte para 

uma análise de fatos ocorridos no passado, e também, em um ponto sensível que é o 

julgamento da história. 

Dentre os juristas que se detiveram a este tipo de análise destacamos Taruffo 

(2005), Cordero (2000), Aragones Alonso (1996), Carlenutti (2001), Gomes Filho 

(1997), Ferrajoli (2002), Maier (2006) e Khaled Júnior (2014).  

Importante ressaltar que as análises desse tema por juristas, via de regra, é 

dada em obras que possuem outros tipos de objeto de estudo e a comparação entre 

juiz e historiador surge de maneira trivial em pequenos fragmentos. Ou seja, são uma 

narrativa construída para o direito e a comparação somente aparece quando serve de 

fundamento e justificativa para esse e, quando muito, para sua crítica. Em síntese, 

apresentamos algumas ideias traçadas por esses autores em suas obras. 

Para se referir aos julgamos que abordam casos históricos, é marcante nos 

trabalhos de Cordero (2000) o emprego da expressão ‘tipicidade histórica’. Seriam 

casos de processos que tocam em questões de cunho histórico, nas quais os juízes 

devem se atentar às provas colacionadas aos processos. Essa análise do passado 
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vem mais como justificativa de decisão do que propriamente fazer uma ‘justiça 

histórica’.  

Essa ideia também está presente no trabalho de Aragoneses Alonso (1996), 

mas o fenômeno é denominado por esse autor como um ‘juízo histórico’, no qual os 

ofícios de juiz e historiador se entrelaçam. Essa mesma expressão é usada por 

Carnelutti (2001), quando, ao abordar o sistema de provas processuais, o jurista 

afirma que as provas representam o passado e servem para conhecê-lo, e assim, 

reconstruir a história envolta ao processo judicial. 

Considerando a ideia de provas como uma fonte comum a historiadores e 

juízes, Ferrajoli (2002) vê nos processos judiciais uma forma de experimentação 

historiográfica. O juiz, assim como o historiador, buscaria reavivar no presente os 

eventos que aconteceram no passado por meio das provas, advindo daí uma suposta 

convergência (GOMES FILHO, 1997). 

Este tipo de abordagem é marcadamente encontrado em processos criminais. 

O juiz se utiliza de uma investigação histórica para averiguar uma hipótese que integra 

o procedimento. A investigação do passado é um meio para se determinar a autoria e 

materialidade de condutas criminosas, e a partir daí, a dicção de uma sentença 

condenatória. A punibilidade de um sujeito somente pode ser dada quando for 

realizada uma reconstrução do passado, entendendo o desencadear de um crime, 

com seus indícios de autoria e materialidade, cuja decisão será fundamentada em 

uma verdade processualmente válida e caracterizadora da culpabilidade ou da 

periculosidade (MAIER, 2006) 

Dentre os historiadores e outros pensadores a eles relacionados, como 

filósofos e sociólogos, que se detiveram a este tipo de análise, seja de forma 

específica ou mesmo trivial entre um e outro fragmento de seus trabalhos, destacamos 

Marc Bloch (2001), Carlo Ginzburg (1991; 2002; 2003; 2006), Paul Ricoeur (2008), 

Stephan Bann (1994), Cass Sustein (1995), Michel Foucault (2002) e Odo Marquard 

e Alberto Melloni (2008). Estes intelectuais tendem a abordar essa comparação em 

trabalhos voltados à teoria da história. 

Segundo Marc Bloch (2001), o primeiro ponto de convergência e comparação 

entre esses dois ofícios está no seguinte questionamento: julgar ou compreender? 

Esse é um dilema levantado em sua obra ‘Apologia da História’. De acordo com Bloch, 
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juízes e historiadores se relacionam por dois pontos convergentes: de um lado, ambos 

possuem a preocupação com a definição dos fatos, na acepção mais ampla do termo, 

abrangendo tudo o que se inscreve na realidade; por outro lado, ambos estão 

vinculados à ideia de prova. Neste aspecto, a prova é o meio que permite verificar 

uma afirmação e sua produção, “e cabe ao historiador, no caso de usar um 

documento, indicar, o mais brevemente, sua proveniência, ou seja, o meio de 

encontrá-lo equivale, sem mais, a se submeter a uma regra universal de probidade” 

(BLOCH, 2001, p. 94). 

Para Carlo Ginzburg (1996), juízes e historiadores são associados pela 

preocupação em definir fatos, em sentido lato sensu, incluindo tudo o que se inscreve, 

de alguma maneira, na realidade. Em meio a essa associação, a divergência aparece 

pelo fato de que, enquanto os juízes preferem sentenças, os historiadores não; os 

juízes se detêm em eventos que geram responsabilidades individuais, enquanto os 

historiadores não se submetem a esses tipos de limitações. Ao examinar as 

consequências epistemológicas e políticas do apagamento da distinção entre juiz e 

historiador, Ginzburg apresenta como eixo central das suas investigações que, apesar 

de sabermos que errar é humano, o erro aparece como um risco ao juiz, assim como 

para qualquer pessoa que esteja envolvida e comprometida profissionalmente com a 

busca pela verdade. Isso se dá pelo fato de, nessa busca, estarmos constantemente 

imersos nesse objeto.  

Por outro lado, considerando que o processo cognitivo do ser humano é sujeito 

a falhas, estas podem se constituir como um meio de progresso ao tentarmos, 

errarmos e autocorrigirmos. Assim como a sombra e a luz, o erro e a verdade se 

contendem. O grande problema é que nem todos os erros geram as mesmas 

consequências. Há erros que geram catástrofes. Por isso, na esfera judicial, o erro 

nunca deve estar presente e, caso apareça, por mais que possa ser corrigido através 

de recursos e outras manobras processuais, o erro representa um golpe contra a 

justiça. Com isso, estamos diante de elementos que possibilitam e abrem panoramas 

para a reescrita de narrativas que marcam a diferença entre o ‘julgamento judicial’ e o 

‘julgamento histórico’, colocando o cidadão como terceiro imparcial que se apropria 

de tais narrativas pela leitura.  

De acordo com Paul Ricoeur (2001), o cidadão recebe um protagonismo nesse 

contexto, pois somente a convicção do cidadão pode justificar, ao final de tudo, a 
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equidade do procedimento penal no âmbito dos tribunais e a honestidade intelectual 

do historiador diante do manejo de arquivos e produções historiográficas. Ao partirmos 

dessa ideia, os ofícios do juiz e do historiador convidam o cidadão a ocupar uma 

posição de terceiro em relação ao espaço público, e é justamente essa posição que 

aponta a necessidade da ‘imparcialidade’ enquanto construto filosófico e condizente 

com a honestidade. A proximidade entre esses dois ofícios se estende à sua própria 

formação histórica, não sendo possível afastar que, boa parte daquilo que o juiz 

aprende no decorrer de sua caminhada profissional, pertence ao ofício do historiador, 

mesmo que muitas vezes esse reconhecimento seja renegado. 

No que tange ao dever de imparcialidade, questionamos em que medida o juiz 

e o historiador cumprem essa exigência moral e epistêmica. Observada essa questão 

em dois campos de ação, verificamos que sob a perspectiva judicial os fatos são 

representados no presente sob o horizonte do efeito social futuro da sentença que 

decidirá o caso. Estamos diante de uma situação performática, cuja encenação do 

processo aponta para a comparação de uma investigação historiográfica sob duas 

ordens. Na primeira, o processo, em sua fase deliberativa, representa uma cerimônia 

mediada pela linguagem que coloca no palco um conjunto de protagonistas que, em 

igualdade de acesso à palavra, realizarão um confronto de argumentos. Na segunda, 

passamos à fase de julgamento, momento em que a decisão judicial marcará a 

diferença central, à medida que seu conteúdo, mesmo transitado em julgado, poderá 

ser contestado pela opinião pública, representada pelo cidadão, mas não poderá ser 

julgado novamente. Isso deve ser visto de maneira diferente quando nos deparamos 

com um texto historiográfico, pois este não possui a mesma configuração prática e 

imediatista do tribunal. Apesar de encontrarem pontos de convergência no que diz 

respeito ao modo de demonstração, especialmente na citação e evidência das fontes, 

o intuito desse tipo de narrativa não é uma condenação ou absolvição, mas um texto 

que aponta para um argumento de autoridade científica. Assim, conforme observamos 

com Ricoeur (2008), no caso do historiador, o ‘julgamento final’ fica suspenso 

indefinidamente, colocando uma vez mais em destaque a ideia de erro, quer na 

perspectiva judicial ou histórica. 

 Um ponto importante a ser discutido na comparação entre o ofício do 

historiador e do juiz diz respeito ao relacionamento destes com a verdade. Sobre esse 

aspecto, afirma Bann (1994) que na prática profissional, os juízes tendem a aceitar a 
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noção absoluta de verdade, assumindo formas como ‘verdade real’, ‘verdade 

material’, ‘verdade substancial’, dentre outras formas de verdade. Ao recorrer a esse 

tipo de componente de explicação, o juiz muitas vezes o faz por desconhecer as 

ferramentas de análise e a própria natureza do ofício do historiador. Isso reflete a 

lógica de Ranke de contar os fatos exatamente como eles ocorreram, 

desconsiderando todo um esforço que pode ser evidenciado a partir de um estudo da 

história da historiografia. 

 Tal forma de lidar com a ideia de verdade tem feito com que muitos juízes vejam 

os historiadores como pessoas que não são capazes de informar com toda a certeza 

aquilo que aconteceu, bem como quando e de que forma aconteceu. Isso muitas 

vezes tem sido oriundo da desconstrução feita sobre esse tipo de ideia pela 

historiografia do século XX e XXI, quando o ofício do historiador deixa de ser visto 

como o porta voz oficial do passado, aquele que detinha a verdade histórica. Nesse 

sentido, destacamos que:  

É com base nessa percepção falha e anacrônica que alguns autores são 
capazes de afirmar a proximidade entre o juiz e o historiador e mesmo assim 
manter a convicção na viabilidade da ideia de verdade correspondente ao real 
vinculada ao processo penal. No entanto, quando juristas que acreditam na 
verdade correspondente absoluta admitem a natureza histórica da 
investigação processual, estão se referindo – mesmo que não 
intencionalmente – ao paradigma da historiografia oitocentista, pois procuram 
legitimidade para a iniciativa do juiz na suposta correspondência entre a 
historiografia e o passado que ela investiga. É o arcaísmo jurídico reforçado 
pela historiografia conservadora – e felizmente extinta – do século XIX. Trata-
se de um enfoque que é muito difundido, podendo-se dizer até mesmo 
predominante no âmbito das discussões que dizem respeito ao caráter 
histórico do processo. Por outro lado, mesmo os juristas que discutiram a 
aproximação com o historiador não tiveram sucesso em efetivamente 
explorar os recursos analíticos da teoria da história, particularmente no que 
se refere à passeidade (KHALED JÚNIOR, 2014). 

 

A compreensão equivocada dos pressupostos contemporâneos da 

historiografia, bem como a formação deficitária que muitos juristas têm obtido em 

instituições que não se preocupam com uma formação humanística, cujo interesse é 

o lucro máximo e a educação mínima, bem como as formas pelas quais muitos 

concursos públicos no Brasil de ingresso a carreiras jurídicas têm sido conduzidos, 

valorizando mais um caráter conteudista e mecânico em detrimento de um saber 

crítico e analítico, levam a produzir juristas que acreditam em verdades absolutas, são 

dogmáticos, e veem historiadores como meros auxiliares e subordinados ao direito. 

Sobre esse aspecto, história em curso de direito é ensinada como ‘ciência auxiliar’ e 
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subordinada ao direito, servindo quando muito para justificar discursos e narrativas. 

Somos totalmente contrários a esse tipo de subordinação. 

Ao tocar na ideia de verdade em meio a juristas, destacamos aqui a importância 

da produção intelectual de Michel Foucault (2002), especialmente a obra ‘A verdade 

e as formas jurídicas’. Apesar do autor não adentrar de maneira profunda e explícita 

na comparação entre o juiz e o historiador, essa relação pode ser inferida de sua 

leitura. 

Ao buscar mostrar como se formaram domínios de saber a partir de práticas 

sociais, nessa obra Foucault analisa como as práticas sociais podem construir 

domínios de saber que não somente fazem aparecer novos objetos, novos conceitos, 

novas técnicas, mas também, promovem o surgimento de novas formas de sujeitos e 

de sujeitos de conhecimento. Com isso, as três grandes ideias desenvolvidas nessa 

obra são que o saber do ser humano nasceu das práticas sociais do controle e da 

vigilância; os discursos podem ser analisados metodologicamente como jogos 

estratégicos de ação e de reação, de pergunta e de resposta, de dominação e de 

esquiva, como também de luta, e por fim, de que a constituição histórica de um sujeito 

do conhecimento é feita por meio de um discurso tomado como um conjunto de 

estratégias que fazem parte das práticas sociais, o que permite a reelaboração da 

teoria do sujeito. 

Ainda no que tange à verdade, Carlos Oiti Berbert Júnior, no texto ‘História, 

verdade e interpretação a partir da crise dos paradigmas’ (2011) e em sua obra A 

história, a retórica e a crise dos paradigmas (2017), contribui com nosso debate ao 

indicar a existência de uma crise de paradigmas que se associa a uma mudança no 

uso de conceitos e categorias, provocando um debate quase instransponível entre os 

defensores da teoria moderna e os da pós-moderna. De acordo com o autor, a crise 

advém de uma polarização entre esses dois modelos ao construir o conhecimento 

histórico, os quais passaram, cada um de sua maneira, a patrocinar uma visão parcial 

no tocante à capacidade da história em se referir ao passado e apreendê-lo, o que 

traz consigo um questionamento sobre a ideia de verdade e suas interpretações. 

Enquanto o paradigma moderno considerou apenas a análise documental como 

suficiente para encontrar a verdade, de outro modo o paradigma pós-moderno propôs 

emprestar à narrativa histórica uma autonomia que, até então, não tinha lhe sido 

concedida. O paradigma pós-moderno apontou para elementos não integrados à 
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discussão no campo da teoria da história, tais como o lugar e a função da narrativa no 

texto historiográfico, o que faz sentido para se observar as narrativas construídas por 

historiadores e juristas em torno dos usos e abusos do passado relacionados à ideia 

de uma disputa de poder por meio de um esquecimento judicial. 

Ao final dessa parte de nosso trabalho, considerando a pergunta ‘julgar ou 

compreender?’, destacamos ainda o trabalho de Odo Marquard e Alberto Melloni 

(2008) intitulado La storia che giudica, la storia che assolve, uma obra genial que 

reflete sobre a relação entre história e direito e lança luzes sobre o tema judicialização 

da história. 

Durante o século XX, especificamente no período imediato do pós-guerra, e 

considerando o Tratado de Versalhes e outras normas de direito internacional, os 

vencedores da guerra suscitaram a autoridade desses textos e pediram o 

encaminhamento de indivíduos para serem julgados por um tribunais especiais, 

também chamados de tribunais de exceção. Segundo Marquard e Meloni, nesse 

momento a expressão ‘tribunal da história’ deixou de ser uma metáfora ou uma 

fórmula retórica, passando a um outro patamar significativo. Desde os julgamentos de 

Nuremberg, que discutiram casos de crime contra a humanidade, a pressão dos 

governos, associações e opinião pública levou a uma mistura crescente entre as 

avaliações históricas nacionais e internacionais por julgamentos em tribunais, 

desencadeando processos de construções normativas e judiciais, incluindo normas 

contra o neonazismo e contra a tentativa de negar que o holocausto existiu. 

Esse tipo de postura colocou desafios aos historiadores, especialmente ao 

incumbi-los de apresentar estudos e razões para motivar julgamentos ou para apoiar 

acusações ou defesas, colocando-lhes como peritos da história. Tais desafios, 

suscitaram questões éticas e deontológicas, que os historiadores passaram a se 

perguntar e a buscar oferecer respostas que passaram a embasar juristas em uma 

"tribunalizzazione" da história. 

Ao refletir sobre esses desafios oriundos da relação entre historiadores e 

juristas, como podemos pensar e verificar como tem sido delineados os limites 

judiciais da memória nas práticas normativas e judiciais? Como historiadores e juristas 

se portam perante essa temática? Eis o que discutiremos a seguir. 
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3.3. Limites judiciais da memória nas práticas normativas e judiciais: em busca de um 

debate historiográfico e jurídico do direito ao esquecimento 

 

 Além dos casos judiciais inventariados no primeiro e segundo capítulos, alguns 

julgamentos oriundos de arquivos processuais cuja tese do direito ao esquecimento 

foi invocada são emblemáticos nessa discussão, sugerindo limites judiciais, éticos, 

políticos e filosóficos a questões práticas e teóricas que envolvem o conhecimento 

histórico e o ofício do historiador.  

Tais casos têm como pano de fundo comum o fato de que as atuais tecnologias 

facilitaram e baratearam exponencialmente o fluxo, registro e armazenamento de 

informações sobre os mais variados aspectos da vida dos indivíduos, permitindo o seu 

fácil resgate por qualquer pessoa interessada. Com isso, o reavivamento de fatos 

passados de forma descontextualizada em relação à condição presente das pessoas 

a quem eles se referem tem sido considerado por alguns como causadores de dores, 

constrangimentos e prejuízos de variadas ordens. Nessa conjuntura, a liberdade das 

pessoas parece ser limitada, já que os fatos passados, por mais irrelevantes que 

sejam no presente (e por mais relevantes que tenham sido no passado - se é que 

foram relevantes em tal época pretérita), passam a delinear uma espécie de 

estigmatiza indelével ao indivíduo, que enfrentará dificuldades em obter ‘segundas 

chances’ (COSTA, 2013). 

Diante dos casos e decisões apresentados em nossa pesquisa, encontramos 

no voto proferido pelo ministro relator Luis Felipe Salomão da 4ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, por ocasião dos Recursos Especiais de nº 1334097/RJ e nº 

1335153/RJ julgados em 28/05/2013 e publicados no Diário de Justiça Eletrônico em 

10/09/2013, alguns dos principais argumentos levantados contra o direito ao 

esquecimento, quais sejam: 

(...) 
6. Grosso modo, entre outras assertivas contrárias à tese do direito ao 
esquecimento, afirmam-se que: i) o acolhimento do chamado direito 
ao esquecimento constitui atentado à liberdade de expressão e de 
imprensa; ii) o direito de fazer desaparecer as informações que 
retratam uma pessoa significa perda da própria história, o que vale 
dizer que o direito ao esquecimento afronta o direito à memória de toda 
a sociedade; iii) cogitar de um direito ao esquecimento é sinal de que 
a privacidade é a censura do nosso tempo; iv) o mencionado direito ao 
esquecimento colidiria com a própria ideia de direitos, porque estes 
têm aptidão de regular a relação entre o indivíduo e a sociedade, ao 
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passo que aquele finge que essa relação não existe – “um delírio da 
modernidade”; v) o direito ao esquecimento teria o condão de fazer 
desaparecer registros sobre crimes e criminosos perversos, que 
entraram para a história social, policial e judiciária, informações de 
inegável interesse público; vi) ou uma coisa é, na sua essência, lícita 
ou é ilícita, não sendo possível que uma informação lícita transforme-
se em ilícita pela simples passagem do tempo; vii) quando alguém se 
insere em um fato de interesse coletivo, mitiga-se a proteção à 
intimidade e privacidade em benefício do interesse público e, ademais, 
uma segunda publicação (a lembrança, que conflita com o 
esquecimento) nada mais faz do que reafirmar um fato que já é de 
conhecimento público; viii) e, finalmente, que programas policiais 
relatando acontecimentos passados, como crimes cruéis ou 
assassinos célebres, são e sempre foram absolutamente normais no 
Brasil e no exterior, sendo inerentes à própria atividade jornalística 
(BRASIL; SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2013, online). 

 

Tratam-se de critérios que colocam limites judiciais à memória e ao 

esquecimento, já que não existe no Brasil um marco normativo bem delineado, apesar 

de se constatar uma influência de discussões internacionais que começam a surgir, 

especialmente na União Européia com seus indícios de regulamentação. O 

esquecimento enquanto direito não deve ser utilizado como subterfúgio para fazer 

desaparecer registros e fontes à história, tendo em vista o notório interesse público e 

o direito à memória. 

Em artigo intitulado ‘História, memória e esquecimento: implicações políticas’, 

Maria Paula Nascimento Araújo e Myrian Sepúlveda dos Santos (2007, online), 

argumentam que:  

Pesquisadores têm colocado em questão a recuperação de situações 
traumáticas como as que ocorreram no Holocausto, no bombardeio a 
Hiroshima, na guerra do Vietnam ou nos massacres fratricidas da 
Iugoslávia. Embora algumas contribuições clássicas tenham 
assinalado aspectos importantes relativos à história e memória, há 
várias formas de lidar com o passado e todas elas envolvem interesse, 
poder e exclusões. A política da justa memória a ser realizada sobre 
crimes cometidos passados, debate que vem sendo travado não só 
em diversas áreas acadêmicas, como na sociedade em geral, 
depende de processos seletivos, bem como de elementos que 
excedem o escopo da razão humana. É preciso encontrar o equilíbrio 
entre a obsessão pelo passado e as tentativas de imposição do 
esquecimento. Nosso intuito, portanto, é o expandir o conhecimento 
sobre história, memória e esquecimento, ressaltando limites, bem 
como implicações éticas e morais. 

 

Isso significa dizer que discutir sobre certos limites que tem sido apontados nos 

atuais discursos de quem se relaciona com o esquecimento enquanto direito pode ser 
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importante, uma vez que isso permite o aprimoramento do conhecimento sobre 

história, memória e esquecimento. 

Outros critérios têm sido formulados por intelectuais que se propõem a pensar 

na perspectiva jurídica os direitos da personalidade em contraponto com suas formas 

de exteriorização construídas por meio dos trabalhos de historiadores e outros 

profissionais ligados à área de humanidades em diálogo interdisciplinar, às quais 

incluímos por meio de nosso trabalho o direito de ser esquecido.  

Embora não seja construído sob a égide de pensamento de um direito ao 

esquecimento, em 1953, o jurista Heinrich Hubmann (1977) ofereceu considerações 

relevantes para pensar estas questões, levando em consideração a construção da 

ideia de privacidade enquanto direito engendrado em processos historiográficos. Ele 

elaborou uma teoria das esferas do direito de personalidade dividindo-as em: a) esfera 

íntima, com direito pleno ao segredo de suas informações, não podendo ser limitada 

por nenhuma lei; b) esfera privada, que faz parte da vida cotidiana compartilhada entre 

familiares, colegas e amigos podendo ser parcialmente conhecida pela sociedade com 

o conhecimento dos sujeitos e ou responsáveis/herdeiros e; c) esfera pública, cujos 

comportamentos e atitudes podem ser conhecidos pela sociedade.  

Consoante à teoria de Hubmann, temos que tudo que ocorre na esfera pública 

não estaria coberto pelo direito ao esquecimento. A jurisprudência sobre o direito 

autoral ou sobre o sigilo judicial também poderiam ser invocadas? Afinal, as pessoas 

são donas de suas expressões, mas seriam também proprietárias exclusivas de suas 

histórias? Passados cem anos, toda história poderia ser conhecida pela sociedade? 

Os dois excertos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal abaixo são 

elementos que exteriorizam tais questionamentos, apontando-nos caminhos que nos 

ajudam a responder esses questionamentos. 

Primeiro: 

Em 2015, em processo que abordou a aplicação do direito ao esquecimento, 

foi firmado o seguinte entendimento, quando do julgamento:  

ADI 4815 / DF - DISTRITO FEDERAL 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA 
Julgamento: 10/06/2015 Órgão Julgador: Tribunal Pleno 
Publicação 
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PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016 
Parte(s) 
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS 
- ANEL 
(...) 

3. A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do 
direito à liberdade de expressão não pode ser cerceada pelo Estado 
ou por particular. 4. O direito de informação, constitucionalmente 
garantido, contém a liberdade de informar, de se informar e de ser 
informado. O primeiro refere-se à formação da opinião pública, 
considerado cada qual dos cidadãos que pode receber livremente 
dados sobre assuntos de interesse da coletividade e sobre as pessoas 
cujas ações, público-estatais ou público-sociais, interferem em sua 
esfera do acervo do direito de saber, de aprender sobre temas 
relacionados a suas legítimas cogitações. 5. Biografia é história. A vida 
não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa. 6. 
Autorização prévia para biografia constitui censura prévia particular. O 
recolhimento de obras é censura judicial, a substituir a administrativa. 
O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se segundo o direito, não se 
cortando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de 
resposta devem ser exercidos nos termos da lei. 7. A liberdade é 
constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma 
constitucional (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hierarquia 
inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar 
e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o 
da inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à 
imagem. 8. Para a coexistência das normas constitucionais dos incs. 
IV, IX e X do art. 5º, há de se acolher o balanceamento de direitos, 
conjugando-se o direito às liberdades com a inviolabilidade da 
intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa 
biografada e daqueles que pretendem elaborar as biografias. 9. Ação 
direta julgada procedente para dar interpretação conforme à 
Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, 
para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de 
pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção 
científica, declarar inexigível autorização de pessoa biografada 
relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo 
também desnecessária autorização de pessoas retratadas como 
coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou 
ausentes). 

Decisão 

O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da Relatora, julgou 
procedente o pedido formulado na ação direta para dar interpretação 
conforme à Constituição aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem 
redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais 
à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, 
produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa 
biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, 
sendo por igual desnecessária autorização de pessoas retratadas 
como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas 
falecidas). 

Segundo:  

AO 1390 / PB - PARAÍBA 
AÇÃO ORIGINÁRIA 
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI 
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Julgamento: 12/05/2011 Órgão Julgador: Tribunal Pleno 
Publicação 
DJe-166 DIVULG 29-08-2011 PUBLIC 30-08-2011 
EMENT VOL-02576-01 PP-00017 
RDDP n. 104, 2011, p. 144-150 
Parte(s) 
AUTOR(A/S)(ES) : JOSÉ MARTINHO LISBOA 
ADV.(A/S) : IRAPUAN SOBRAL FILHO E OUTRO(A/S) 
AUTOR(A/S)(ES) : JOSÉ TARGINO MARANHÃO 
ADV.(A/S) : ALUÍSIO LUNDGREN CORRÊA RÉGIS E OUTRO(A/S) 
REU(É)(S) : OS MESMOS 
Ementa 
EMENTA Ação originária. Fatos incontroversos. Dispensável a 
instrução probatória. Liberdade de expressão limitada pelos direitos à 
honra, à intimidade e à imagem, cuja violação gera dano moral. 
Pessoas públicas. Sujeição a críticas no desempenho das funções. 
Limites. Fixação do dano moral. Grau de reprovabilidade da conduta. 
Fixação dos honorários. Art. 20, § 3º, do CPC. 1. É dispensável a 
audiência de instrução quando os fatos são incontroversos, uma vez 
que esses independem de prova (art. 334, III, do CPC). 2. Embora seja 
livre a manifestação do pensamento, tal direito não é absoluto. Ao 
contrário, encontra limites em outros direitos também essenciais para 
a concretização da dignidade da pessoa humana: a honra, a 
intimidade, a privacidade e o direito à imagem. 3. As pessoas públicas 
estão sujeitas a críticas no desempenho de suas funções. Todavia, 
essas não podem ser infundadas e devem observar determinados 
limites. Se as acusações destinadas são graves e não são 
apresentadas provas de sua veracidade, configurado está o dano 
moral. 4. A fixação do quantum indenizatório deve observar o grau de 
reprovabilidade da conduta. 5. A conduta do réu, embora reprovável, 
destinou-se a pessoa pública, que está sujeita a críticas relacionadas 
com a sua função, o que atenua o grau de reprovabilidade da conduta. 
6. A extensão do dano é média, pois apesar de haver publicações das 
acusações feitas pelo réu, foi igualmente publicada, e com destaque 
(capa do jornal), matéria que inocenta o autor, o que minimizou o 
impacto das ofensas perante a sociedade. 7. O quantum fixado pela 
sentença (R$ 6.000,00) é razoável e adequado. 8. O valor dos 
honorários, de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 
está em conformidade com os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 3º, 
do CPC. 9. O valor dos honorários fixados na reconvenção também é 
adequado, representando a totalidade do valor dado à causa. 10. 
Agravo retido e apelações não providos.  

 

Tais julgados demonstram que a liberdade de expressão e o direito à 

informação devem ser os balizadores do direito ao esquecimento, de modo que o 

Poder Judiciário não deve ser instrumento de censura, garantindo assim a criação 

artística e a produção científica. Para escrever sobre a biografia de alguém, assim 

como para se tratar de uma questão envolta ao direito ao esquecimento, não há que 

se pedir autorização a essa pessoa nem a poder estatal algum, desde que observados 

limites éticos e evitando excessos que não condizem com uma postura científica 

adequada, o que envolve a ponderação da liberdade de expressão e direito à 
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informação a outros direitos também essenciais para a concretização da dignidade da 

pessoa humana, como a honra, a intimidade, a privacidade e o direito à imagem.  

Percorrendo um caminho legislativo que toca nesse tipo de questão, 

observamos que, com a aprovação da Lei n. 12.527, a chamada Lei de Acesso à 

Informação Pública, em 16 de maio de 2012, a legislação no Brasil caminha nesta 

direção ao assegurar o acesso a informações públicas. Assim, informações contidas 

em documentos públicos, salvo algumas exceções estabelecidas em lei e protegido o 

direito à privacidade podem ser acessadas por qualquer pessoa que faça uma 

solicitação.  

Sônia Combe (2011), no texto intitulado ‘Resistir à Razão de Estado’, reflete 

sobre a confusão entre vida pública e vida privada, especialmente quando 

consideradas informações presentes em arquivos e o trabalho de historiadores. A 

questão se torna delicada quando se pondera sobre acesso aos documentos que 

veiculem elementos da vida privada. Leis que tratam de arquivos por muitas vezes 

refletem um abuso do poder do Estado sobre seus arquivos, cingindo de 

confidencialidade muitos de seus documentos. Daí a necessidade de lutar pelo acesso 

às informações, pois em nenhum lugar o livre acesso aos arquivos está dado ou 

garantido. Esse acesso, como todo direito, deve ser conquistado, assim como todo 

direito, e serve como instrumento para controlar a esfera da razão de Estado, o que 

indica um índice de democracia.  

Ao tratar de arquivos e sua importância para a história, temos por referência o 

empenho intelectual desenvolvido por Marlon Salomon (2011), que em seu texto ‘A 

danação do arquivo: ensaio sobre a história e a arte das políticas culturais’ ressalta 

que os arquivos são a matéria da história, são os seus instrumentos e dispositivos, 

que transcendem os textos escritos. 

Daí a importância de exigir a abertura de arquivos e lutar por esse direito, o que 

guarda correlação com o acesso a processos judiciais, que por muitas vezes são 

gravados pelo sigilo. O direito ao esquecimento, enquanto ideia e fonte veiculada em 

processos judiciais, adentra no cerne das questões acima colocadas, especialmente 

quando “a escrita da história do período contemporâneo pode ser percebida como 

‘ameaçada’ – pela narrativa do testemunho, cada vez mais solicitado pela mídia, mas 

também cada vez mais apto a produzir ele próprio uma narrativa” (COMBE, 2011, p. 
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24), um pêndulo entre memória e esquecimento. Um contraponto entre a atuação de 

juízes, mas também de historiadores. Assim como o Estado não deve limitar acesso 

a arquivos como condição de efetivação da democracia, os juízes não podem ter 

postura contundente a fatos que lhes são levados a julgamento, ao tolher a 

possibilidade de historiadores investigarem questões que, em tese, estariam 

protegidas e trancafiadas pelo direito de ser esquecido. 

A respeito da remoção de conteúdo da internet, a Google Transparency Report 

divulgou que entre julho a dezembro do ano de 2016 foram computados 189 pedidos 

de remoção por difamação, 124 pedidos por questões ligada a privacidade e 

segurança, e 66 pedidos envolvendo questões eleitorais, o que representam 45%, 

29% e 16% respectivamente. Em petição da Google assinada pelo escritório Barroso 

Fontelles, Barcellos, Mendonça Advogados, dar espaço a esse tipo de prática é 

promover atos de censura. Sustentam os advogados nesse documento que a pretexto 

de ajudar as pessoas a superarem acontecimentos infelizes de seu passado, o que 

se tem é uma postura deliberada do Estado para cercear comunicações provenientes 

da sociedade. Por esse caminho, retira-se do eleitor, paciente ou consumidor o direito 

de avaliar e escolher por si mesmo, em contextos graves. Ademais, afirmam que a 

controvérsia não está em apagar materiais considerados ilícitos – “o que já é feito 

cotidianamente no Brasil, por decisões judiciais” –, e sim presumir que a passagem 

de tempo gere um direito automático de que sejam ocultados fatos verdadeiros, mas 

que depois se tornaram desconfortáveis a quem foi citado (LUCHETE, 2017; 

GOOGLE, 2017, online). 

 No que tange a limites envolvendo à problemática da historicidade levantada 

pela tese do direito ao esquecimento, Igor Chagas sustentou em trabalho acadêmico 

que: 

No tocante à perda de historicidade – que incluiria a possibilidade de 
crimes e criminosos históricos desaparecerem -, o voto condutor 
reconhece que a história de uma sociedade é patrimônio imaterial que 
alberga variados acontecimentos e personagens, os quais ensejam 
lembrança em função de inúmeras razões, incluindo a revelação de 
um senso de evolução ou regressão no tocante ao respeito a valores 
éticos e humanos. O caráter histórico da notícia jornalística policial, 
contudo, deveria ser visto com cautelas, em virtude da possibilidade 
de se ter uma historicidade artificialmente gerada em função de 
exploração midiática exacerbada, estigmatizada e interessada. O 
relator chega mesmo a transcrever trechos de estudos que apontam 
para as disfuncionalidades promovidas pela lógica (empresarial) que 
guia a atividade de imprensa (como a eleição de pautas por critérios 
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políticos e não técnicos; a definição de “verdades” que na realidade 
significam uma versão dos fatos, mediada pela linha editorial do 
veículo de imprensa etc.), destacando ainda a poderosa influência que 
a exploração midiática exerce sobre os processos judiciais criminais. 
É nesse contexto de possibilidade de criação de historicidades por 
atuação abusiva e populista da mídia que o relator admite que a 
própria historicidade de um crime possa ser discutida ou ponderada 
em cada caso, inclusive no tocante a eventual artificiosidade criada à 
época da cobertura dos fatos propriamente ditos. Nesse cenário, a 
“historicidade” de um fato não poderia ser um elemento em si 
intransponível, a bastar por si próprio para permitir que crimes e 
indivíduos neles envolvidos possam ser retratados ampla, irrestrita e 
indefinidamente no tempo (CHAGAS, 2016, p. 15). 

 

 Isso nos chama a atenção para entender como o esquecimento é construído e 

organizado socialmente, e quais são os atores que possuem interesse tanto na 

memória como no esquecimento, incluindo seu conteúdo e os protagonistas das 

ações humanas no tempo. Os usos e abusos da história devem ser pensados a partir 

de uma discussão entre aquilo que entra fundamentadamente na narrativa, e aquilo 

que é mero artifício criado à época dos fatos e replicados por trabalhos que 

eventualmente possam desconsiderar ou não observar esses excessos ou 

ingenuidades por parte de um pesquisador. 

Em termos internacionais, a decisão de 2014 do Tribunal de Justiça da União 

Europeia envolvendo o caso do espanhol Mario Costeja Gonzáles chamou muito a 

atenção da comunidade intelectual, ao dispor sobre alguns dos principais limites para 

se pensar o direito ao esquecimento. Se para a resolução do caso foi adotada em 

grande parte a fundamentação oriunda da Norma de Proteção de Dados de 1995 da 

União Europeia, a partir de então novos debates surgiram, a ponto de em 2016 a 

União Europeia elaborar um novo Regulamento Geral de Proteção de Dados com 

entrada em vigor em 2018, o qual trouxe consigo uma imensa transformação com a 

utilização explícita de texto normativo referente ao direito de ser esquecido (UNIÃO 

EUROPEIA, 2016).  

Para tanto, o Grupo de Trabalho de Proteção de Dados divulgou orientações 

para a implementação do direito ao esquecimento e outros assuntos correlatos pelo 

Tribunal de Justiça Europeu. Tais orientações são direcionadas precipuamente às 

autoridades nacionais responsáveis pela proteção de dados e são oriundas dos 

debates realizados nos pleitos e recursos judiciais interpostos pelas empresas que 

oferecem no mercado da internet os mecanismos de buscas. Tais orientações foram 
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divididas em treze categorias pela União Europeia (2018, on line), as quais 

apresentamos a seguir: 

1. Os pedidos relacionados a alguma forma de esquecimento devem se basear 

no impacto que uma pesquisa na internet, realizada pelo nome de um indivíduo 

específico, incluindo pseudônimos e apelidos estabelecidos, pode ter sobre a 

vida privada desses indivíduos. 

2. Os pedidos de exclusão de indivíduos que desempenham um papel na vida 

pública são desfavoráveis se houver um interesse público no acesso à 

informação. O exame de desempenho na vida pública de uma pessoa pode ser 

identificado quando o indivíduo é um político, um alto funcionário público, um 

empresário ou um membro de uma profissão regulamentada. Figuras públicas 

também podem ser incluídas.  

3. A exclusão é mais provável se o solicitante era menor de idade no momento da 

publicação da informação, e se as determinações levam em conta o melhor 

interesse da criança. 

4. A exclusão é mais provável se a informação for imprecisa, inadequada ou 

enganosa. Se a precisão das informações não for clara e o assunto versar 

sobre um processo judicial, por exemplo, os responsáveis pela decisão devem 

aguardar uma resolução. As opiniões devem ser distinguidas da informação 

factual. 

5. Os princípios da relevância e proporcionalidade são considerações 

fundamentais. Informações com 15 anos de idade são menos relevantes do 

que informações com 1 ano de idade. As informações relativas à vida privada 

são menos relevantes do que as informações relacionadas à atividade pública 

ou profissional. As autoridades de proteção de dados não têm poderes para 

resolver as reclamações por incitação ao ódio ou calúnia, e as preocupações 

sobre essas questões devem ser encaminhadas à polícia e aos tribunais. 

6. A exclusão é mais provável no caso de dados sensíveis, como informações 

sobre a saúde, a sexualidade ou a crença religiosa de uma pessoa. 

7. A exclusão é mais provável se a informação estiver desatualizada e, portanto, 

se tornar imprecisa. 

8. Embora não exista uma exigência de que o titular de dados demonstre 

preconceito ou dano com a informação, a exclusão é mais provável no caso de 



178 
 
 

tal demonstração. Por exemplo, um crime menor ou má conduta que não fosse 

objeto de debate público poderia ter um impacto desproporcionalmente 

negativo, e, portanto, a exclusão seria favorecida. 

9. A exclusão é mais provável se as informações colocarem o assunto dos dados 

em risco, como roubo ou perseguição. 

10. A exclusão de registro é apropriada se a única base legal para publicar a 

informação original fosse o consentimento, mas o consentimento foi retirado. 

11. As autoridades de proteção de dados devem levar em consideração se as 

informações originais foram postadas para fins jornalísticos, embora a 

finalidade jornalística por si só não seja uma base para negar uma solicitação 

de exclusão da lista. 

12. A exclusão não é geralmente adequada quando uma autoridade pública tem a 

obrigação legal de publicar determinadas informações. 

13. A exclusão é mais provável para crimes menores que ocorreram há muito 

tempo e é menos provável para crimes mais recentes e mais sérios. 

A respeito das treze categorias expostas acima, é importante ressaltar que sua 

apresentação se faz essencial, pois elas, juntamente com outros postulados advindos 

da história do direito estadunidense e de alguns outros países, balizam o 

entendimento de quais rumos a ideia de um direito ao esquecimento tem seguido e 

definem limites envoltos na problemática traga pelo tempo. Ao mesmo tempo, elas 

indicam elementos para se pensar a repercussão dessa tese para o ofício do 

historiador e sua relevância social, os quais devem ser vistos de forma crítica por 

estes, pois tais orientações servem muito mais a juristas que se veem em situações 

que envolvem pressões do presente do que a historiadores que tem o passado como 

matéria prima para o exercício de seu ofício. Por exemplo, na diretriz de nº 5, enquanto 

informações com 15 anos de idade são menos relevantes do que informações com 1 

ano de idade para os juristas, essa lógica poderia ser invertida se considerado o 

trabalho do historiador. 

Ainda sobre os elementos estruturantes que foram delineados na União 

Europeia, urge salientar que o direito ao esquecimento passou a assumir várias 

formas, demonstradas pelo órgão francês ‘Ministère de l'Éducation nationale’ como o 

direito de se opor, direito de apagar e de direito de ‘desreferenciar’ ou desvincular uma 

informação de outra em buscas realizadas em mecanismos de pesquisa na internet 
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(FRANCE, MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, 2016). Essas formas podem 

até estar no campo epistêmico do direito ao esquecimento, mas muitas vezes trazem 

consigo obscurantismos e confusões conceituais.  

O direito de oposição permite se opor, por razões legítimas, ao tratamento de 

dados. No campo da prospecção, especialmente na prospecção comercial, esse 

direito pode ser exercido sem que seja necessário justificar um motivo legítimo. Este 

direito permite, assim, evitar que os dados pessoais sejam recolhidos, gravados, 

divulgados, transmitidos ou armazenados. Ele é exercido no momento da coleta dos 

dados, ou posteriormente, entrando em contato com o controlador de dados. Esse 

direito não é absoluto e tem algumas limitações. Por exemplo, é um direito pessoal 

que não pode ser estendido a dados relativos a terceiros, mesmo que sejam membros 

de sua família, exceto casos de representação de menores ou adultos protegidos 

(relativamente incapazes). Também, ele não deve ser usado em boa parte de arquivos 

do setor público, como, por exemplo, os serviços fiscais, os serviços policiais, os 

serviços de justiça e a seguridade social (FRANCE, MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 

NATIONALE, 2016). 

 A respeito do direito de apagar, este pode ser entendido como o direito de obter 

do controlador de dados o apagamento de todos ou parte de seus dados pessoais, 

bem como a cessação da divulgação de seus dados. Essa possibilidade de obter o 

apagamento dos dados pessoais está prevista no artigo 40 da lei ‘Informatique et 

Libertés’, a qual estipula que qualquer pessoa que justifique a sua identidade pode 

exigir que a pessoa responsável pelo tratamento seja solicitada a, retificar, completar, 

atualizar, bloquear ou apagar dados pessoais relativos a ele, desde que eles sejam 

imprecisos, incompletos, ambíguos, desatualizados ou cuja coleta, uso, comunicação 

ou preservação seja proibida. Esse pedido deve ser dirigido ao controlador, 

juntamente com uma cópia de um cartão de identidade da pessoa que está assinando. 

O controlador deve executar as operações solicitadas e responder à pessoa dentro 

de dois meses após receber a solicitação. O descumprimento dessas disposições é 

objeto de sanções penais, sendo a multa correspondente à multa por contravenções 

de 1.500 euros, multiplicada pelo número de infrações. Esta multa poderá ser 

aumentada para cinco vezes se pessoa cuja responsabilidade é retida é uma pessoa 

jurídica. Em qualquer caso, é possível que o titular dos dados contate a CNIL (por 

meio de uma reclamação, por exemplo) em caso de descumprimento por um 
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controlador de dados com a obrigação de apagar dados. Nesse caso, além das 

sanções penais acima mencionadas, sanções administrativas ou pecuniárias podem 

ser impostas pelo treinamento limitado da CNIL. O Artigo 40-II da Lei de Proteção de 

Dados prevê um procedimento acelerado para o apagamento de dados de menores 

no momento da coleta. Sem uma resposta do responsável pelo tratamento de dados 

no prazo de um mês, o titular dos dados pode apresentar uma queixa ao CNIL no 

prazo de três semanas. Por fim, o artigo 40-1 da lei "Informatique et Libertés" autoriza 

qualquer um a estabelecer diretrizes para administrar sua própria morte digital após a 

morte (FRANCE, MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, 2016). 

 O direito de desreferenciar institui que um usuário da internet possa solicitar 

aos mecanismos de busca (Google, Yahoo, Bing, etc.) a remoção de referência de 

uma página da internet associada ao seu nome e sobrenome. Para exercer esse 

direito, o usuário deve acessar o formulário on line disponibilizado pelo mecanismo de 

busca ou, se não houver formulário, consultar o aviso legal de seu site para obter o 

endereço para atender à solicitação; e comunicar ao motor de busca o conteúdo 

referente a ele constante da lista de resultados acompanhados da cópia do título de 

identidade. Ou seja, a desreferenciação consiste em excluir alguns resultados da lista 

daqueles exibidos por um mecanismo de pesquisa após uma consulta feita no banco 

de dados de uma pessoa. Por outro lado, a desreferenciação pelo mecanismo de 

busca não implica a supressão da informação que aparece no site revelada na lista 

dos resultados, ou seja, o site de origem que hospeda o conteúdo. Ele permanece 

inalterado e é sempre acessível através de mecanismos de pesquisa usando outras 

palavras-chave de pesquisa ou indo diretamente para o site em questão. Da mesma 

forma, é especificado que o desreferenciamento só será reproduzido para o 

mecanismo de pesquisa do qual a solicitação foi feita. No entanto, o mecanismo de 

busca não é obrigado a proceder sistematicamente à desreferência solicitada: avalia 

caso a caso se a solicitação é legítima e, portanto, tem a possibilidade de recusar a 

desreferenciação (por exemplo, quando a pessoa que fez o pedido é uma pessoa 

pública). As pessoas em causa a quem foi recusada uma recusa de desreferencia 

ainda têm a possibilidade de recorrer aos tribunais ou à CNIL (FRANCE, MINISTÈRE 

DE L'ÉDUCATION NATIONALE, 2016). 

 Uma vez evidenciados alguns dos limites judiciais da memória nas práticas 

normativas e judiciais suscitados por juristas em diálogo com perspectivas 
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historiográficas sobre o direito ao esquecimento, apresentamos no último tópico de 

nosso trabalho uma discussão sobre a autonomia do historiador face aos limites 

judiciais da memória.  

 

3.4 A autonomia do historiador face aos limites judiciais da memória: uma apologia ao 

ofício do historiador 

 

Os ofícios dos historiadores e dos juristas possuem proximidades e distâncias. 

A comparação entre estes ofícios aqui realizada é demonstrativa dessa relação tão 

diferente, e ao mesmo tempo, tão parecida no que tange ao que os une: a busca pelo 

passado. Os interesses são distintos, a forma de abordagem e metodologia também, 

mas uma reconstituição do passado é uma constante em ambas aspirações 

profissionais. Nessa dialética, constroem uma relação que encontra pontos de fusão, 

especialmente ao pensar sobre direitos humanos e fundamentais, e sobre a luta que 

ambos travam para conquistar e garantir o direito de acesso às informações, à 

abertura de arquivos, ao conhecimento, à liberdade de expressão e de manifestação 

do pensamento. 

Os historiadores atuam em uma dimensão do saber na qual a memória e o 

esquecimento não são marginais, mas essenciais e constitutivos. Por outro lado, os 

juristas possuem uma relação com leis e normas que também tocam no dever de 

memória e no direito ao esquecimento, não exclusivamente de maneira individual em 

um processo judicial, mas também na luta por sua garantia jurídica e social. Juntos, 

apesar de desempenharem ofícios distintos, militam pelo conhecimento histórico e 

pelo compromisso de preservá-lo. 

Nesse contexto, como podemos entender a autonomia do historiador face aos 

limites judiciais da memória apontados com as discussões decorrentes da aplicação 

da tese do direito ao esquecimento? 

Os períodos de crises internas, conforme aponta Rodrigues (2017), sejam elas 

políticas, sociais ou econômicas, ou momentos de ameaça externa, que podem ser 

reais ou imaginários, são justamente os momentos nos quais reinterpretamos a 

memória e prestamos mais atenção às nossas próprias identidades. Esses períodos 
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costumam vir acompanhados de crises de sentimento de identidade coletiva e na 

memória. Assim, há espaço para uma volta a um passado que muitas vezes é 

completamente irreal, mítico e imaginário. Ou seja, é um passado que não tem 

respaldo factual. Esses momentos são propícios para revisionismos e 

reinterpretações, e isso implica rediscutir e redefinir a própria identidade individual 

perante o grupo. Por exemplo, os refugiados na Europa são um exemplo de crise que 

serve de ponta pé inicial para rediscutir as próprias identidades e tem sido motivo para 

várias discussões relacionadas a questões de identidades e memórias na Europa. 

Também, o direito ao esquecimento pode ser entendido como uma expressão de 

momentos de crise no qual muitas pessoas intentam ressignificar aquilo que é 

identificado socialmente sobre sua memória e identidade personalíssima. Após um 

movimento forte na década de 1980, que advogou em favor da memória, o direito ao 

esquecimento se apresenta como crítica às ondas memorialistas que desaguaram 

com a internet, com a memória eletrônica e com a possibilidade de uma memória 

nunca mais ser perdida, estando de maneira extremamente acessível a todas as 

pessoas que naveguem pela internet. 

Enquanto a memória individual aguça uma subjetividade, a memória coletiva 

não é apenas uma conquista. Ela é também instrumento e objeto de poder. Pelo fato 

de a história requerer rigor teórico e metodológico, crítica à fonte e avaliação pelos 

pares, entre outros critérios, ela costuma ser menos vulnerável a pressões do 

presente, mas é também questionada a partir de uma ideia de direito ao 

esquecimento. De modo contrário, o jurista se vê submetido ao presente e às suas 

tensões, mas também deve ter uma visão de passado com vistas a trazer soluções 

que equilibrem interesses antagônicos. 

As necessidades do presente vão acabar ditando parte das pesquisas 

históricas, mas as conclusões de uma pesquisa histórica já consolidada não mudam 

só porque grupos do presente não gostam de sua conclusão. Em compensação, a 

memória está sempre vulnerável às mudanças culturais e políticas do presente. Ela é 

um constante olhar do presente em direção ao passado, que é seletivo e vulnerável 

aos grupos que disputam a memória. Por isso falamos em ‘memórias’, no plural, pois 

praticamente em todas as sociedades há disputas de memórias que são antagônicas 

ou contraditórias. Por elas serem vulneráveis ao presente, de acordo com as 

mudanças desse presente, a memória sobre esse passado também muda, 
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dependendo de quem tem o poder da narrativa naquele momento, quem tem mais 

condições e poder de passar adiante uma narrativa. Nisto, o direito ao esquecimento 

não pode ser obstáculo ao ofício do historiador e os limites judiciais da memória devem 

ser pensados com vista aos pressupostos de uma sociedade marcada pela presença 

da democracia e de um senso de justiça que respeita as diferenças e valoriza sua 

memória e acesso ao conhecimento. 

Na constituição dessa memória coletiva ou compartilhada, tão importante 

quanto as lembranças são os esquecimentos e os silêncios. Toda narrativa do 

passado é uma seleção. A memória é seletiva, pois a memória total é impossível. Isso 

implica a existência de um esquecimento necessário, orgânico, daquilo que os 

indivíduos não conseguem reter, mas também implica a existência de outros tipos de 

esquecimento, com diferentes usos e diferentes sentidos. O processo de construção 

da memória implica escolhas entre eventos do passado que um certo grupo acha que 

devem ser lembrados, e quando essa escolha é feita o grupo acaba ocultando e 

esquecendo outros. Sem esse entendimento não conseguimos compreender com 

maior clareza a constituição das memórias. É necessário questionar projetos e 

práticas de esquecimento.  

É necessário pensar sobre: o que esquecer? Por que querem esquecer? Quem 

tem interesse no esquecimento? Alguém sai ganhando e alguém sai perdendo? 

Quem? Em que medida o esquecimento implica censura? Até que ponto a memória 

veiculada a partir da internet é totalitária e sistema de opressão ao lidar com traumas? 

Na busca pelas respostas desses questionamentos, novas perspectivas na 

pesquisa se abrem, e assim conseguimos entender melhor as relações de força nas 

disputas pela memória e pelo esquecimento, entendendo os interesses em jogo, 

sejam eles econômicos, políticos ou ambos. Mas estamos diante de algo que deve 

ser feito com responsabilidade, pois não adianta fazer isso para dar ensejo a 

conspiracionismos e revisionismos infundados. Isso deve ser feito com método e com 

responsabilidade. Nem todo esquecimento e nem todo silenciamento é uma tentativa 

deliberada de se ocultar a verdade com fins políticos, culturais, etc.  

Nesse sentido, citamos memórias ligadas à sobrevivência em campos de 

concentração, cujo silêncio sobre esse tipo de experiência traumática pode ser um 

mecanismo de defesa, tanto por aqueles que viram pessoas sendo presas e levadas 
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e não fizeram nada e depois sentiram vergonha por isso, quanto das vítimas, muitas 

das quais perderam entes queridos, precisaram cometer atos cruéis e até colocar em 

questão a própria dignidade para sobreviver. O esquecimento faz parte do processo 

de lidar com o trauma. 

Essa constituição da memória por si só é um fenômeno histórico. O historiador 

deve identificar os princípios dessa seleção e observar como eles variam, dependendo 

do lugar ou do grupo envolvido, e como essas memórias mudam com o tempo. É 

preciso entender que a memória tem um grande poder de construir identidades de 

grupos, ressaltando os elementos que os indivíduos se veem como parte de um 

elemento coletivo, muitas vezes em detrimento de quem não é visto como parte do 

grupo. Pode ser um estrangeiro, um praticante de outra religião, uma pessoa de outra 

cor, um seguidor de outra ideologia, adepto de outro tipo de regime político, etc. A 

força dessa memória que aglutina as pessoas é sempre realimentada, reforçada, 

reinventada, especialmente em situações em que uma reflexão que vem de fora e 

tenta derrubar os elementos que unem o grupo ou a memória coletiva de uma pessoa. 

Essa memória não necessariamente precisa do respaldo de uma pesquisa histórica, 

ainda que seja sempre desejável que isso aconteça.  

Quando uma pesquisa derruba mitos de memória e revê os esquecimentos, é 

muito comum que os adeptos dessa memória atacada afirmem ser perseguidos, ou 

que o conteúdo da pesquisa histórica é ‘história dos vencedores’ ou uma mentira 

conveniente que esconderia uma suposta ‘verdade oculta’, politicamente incorreta, e 

ainda, que essa pesquisa seria uma invasão da privacidade e sua restrição estaria 

assegurada pelos direitos personalíssimos.  

A memória de um ponto de vista afetivo trabalha para sacralizar eventos, 

personagens ou ideologias. Ela dá munição para usurpadores, para anacronismo, e 

pode atrapalhar a compreensão do passado. Por outro lado, a memória é uma das 

muitas fontes históricas e leva consigo seu valor. Ela tem sido muito importante nas 

últimas décadas e vai continuar sendo, assim como o esquecimento. 

No plano coletivo os desafios são superar os esquecimentos, as repetições, os 

abusos políticos, tomar distância e ao mesmo tempo promover o debate e a reflexão. 

Uma reflexão que deve ser ativa sobre esse passado, e o seu sentido para o presente 

e para o futuro. O direito ao esquecimento é um tipo de disputa de memória, assim 
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como aquelas sobre ditadura, sobre os últimos governos brasileiros, memórias da 

Segunda Guerra Mundial, sobre os conflitos de memória pós-unificação da Alemanha 

e sobre mudanças de regime pelo mundo todo.  

O Poder Judiciário não deve limitar o exercício do ofício de historiadores, sob 

pena de privilegiar uma disputa de memória marcada pela censura. Estamos cientes 

de que em muitos momentos, reavivar uma memória ou buscar preservá-la por meio 

da historiografia é um desafio que barra em limitações éticas, psicológicas, políticas, 

econômicas, e no caso de nossa pesquisa, limitações judiciais. Tais limitações devem 

ser ponderadas, mas o trabalho do historiador deve ser marcado por uma postura 

proativa e não submissa. Conforme discorreu Eric Hobsbawm (2001) em sua obra 

‘Sobre História’, assim como um físico nuclear, o trabalho do historiador pode ‘produzir 

danos’. Isso significa que o sentido do passado é uma dimensão permanente e 

imprescindível da consciência humana, constituinte das instituições, valores e outros 

arquétipos da sociedade. Essa dimensão possui uma feição pragmática, ou seja, 

modela nossa forma de compreender e agir no mundo. Isso coloca duas 

responsabilidades para as pessoas que trabalham com o passado: a responsabilidade 

pelos fatos históricos em geral e pela crítica do abuso político da história em particular 

(HOBSBAWN, 2007). 

A respeito da responsabilidade pelos fatos históricos em geral, é importante 

exercer a capacidade de diferenciar o que é fato do que é ficção, pois não podemos 

inventar nossos fatos. Sobre a responsabilidade pela crítica e abuso político da 

história, observamos que em várias disputas envolvendo a memória política, 

especialmente aquelas vinculadas a períodos totalitários anteriores, há sujeitos que 

utilizam argumentos políticos e jurídicos que visam legitimar uma determinada visão 

da história (PEIXOTO, 2018). Assim, entendemos que a crítica dos usos e dos abusos 

do passado deve ser vista como elemento fundamental do ofício do historiador, 

incluindo situações que além de totalitárias, possam estar pretensamente protegidas 

pela insígnia do direito ao esquecimento.  

Essa observação é extremamente importante quando considerado o 

relacionamento entre juristas com o passado. Enquanto a atividade judicial é 

grandemente orientada pelas demandas atuais, o historiador busca marcar as 

diferenças do seu objeto de pesquisa em relação ao presente. Muito embora os juízes 

devam no exercício de seu ofício reconstituir fatos que já aconteceram, via de regra 
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eles não estão familiarizados com o preparo e metodologia pertencente ao ofício do 

historiador. Ocorre que os juristas devem suprir essa lacuna, de forma ao cumprir seu 

dever de imparcialidade relativamente às fontes que ele invoca, não manipular os 

sentidos do passado por uma visão particular e voltada à visão dogmática muitas 

vezes exigida pelo direito. 

Historiadores e juristas possuem diferentes papéis sociais, o que traz consigo 

relevantes consequências éticas, políticas e epistemológicas. O processo de 

raciocínio de uma investigação do passado deve ser evidenciado por meio da 

interpretação dos fatos, utilização das fontes, expondo meios para que o leitor 

verifique as informações e se for necessário, formule interpretações diferentes. Diante 

das deficiências na formação de agentes do direito com o trato do passado, o 

historiador assume o protagonismo de romper com as barreiras dogmáticas impostas 

ao trabalho dos juristas, demonstrando que o conhecimento do passado nunca deve 

ser visto como uma verdade absoluta. As verdades em perspectiva historiográfica são 

relativas e imparciais, pois devem sempre ser vistas em contexto e a subjetividade de 

quem a profere deve ser considerada. Da mesma forma, a manipulação da memória 

e do esquecimento em termos judiciais deve ser colocada em questão pelo historiador, 

de forma que a utilização da tese do direito ao esquecimento na construção do saber 

em história seja vista mais como uma representação dos conflitos de memória e nunca 

como elemento limitador ao conhecimento da história e pleno exercício do ofício do 

historiador. 
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Considerações finais 

 

O direito ao esquecimento é uma das principais práticas de esquecimento no 

tempo presente, e, portanto, uma plataforma de observação para entender a 

problematizada relação entre história, memória e esquecimento, seus limites judiciais, 

a fronteira entre vida pública e privada, e alguns dos desafios do ofício do historiador. 

Isso se deve em razão de que sua aplicação e reprodução caminham com o advento 

e difusão dos meios de comunicação na transição do século XX para o século XXI, 

caracterizados como um dos principais marcos históricos desse período. Também, tal 

direito se apresenta como um fenômeno global e uma das grandes polêmicas no 

âmbito midiático, dividindo as opiniões de boa parte da sociedade.  

Há nesse tipo de prática de esquecimento uma celeuma entre agentes do 

direito e intelectuais que abordam o direito ao esquecimento quanto ao tempo de 

surgimento da tese, bem como quanto ao seu conteúdo, aplicando a ideia de maneira 

anacrônica e em contextos que tratam de ideias a ela distintas, apesar de próximas, 

como as do direito de ser deixado em paz, direito à intimidade, privacidade e honra, e 

não propriamente do direito ao esquecimento. Por isso, defendemos que a genealogia 

desse direito pode ser pensada por meio de três estatutos de práticas jurídicas de 

esquecimento, apresentados sob formas de dimensão, balizadas por seus respectivos 

estatutos de historicidade, quais sejam: direito ao esquecimento emergente, direito ao 

esquecimento judicial e direito ao esquecimento virtual.  

Importante destacar que tais dimensões ou regimes não são lineares no tempo 

cronológico e não se eliminam, pois, vistos sob a ótica local, ainda hoje são 

constatados a busca por um delineamento de direitos que integrarão a emergência de 

um direito ao esquecimento, observável em uma primeira dimensão desse direito, e 

por outro lado, o direito ao esquecimento virtual se fez presente em praticamente todo 

espaço geográfico mundial em que há o alcance da internet, ideia essa condizente 

com a existência de diferentes práticas jurídicas de esquecimento.  

A ideia de um direito de ser esquecido trouxe para a vida de pessoas naturais 

transformações localizadas no paradoxo entre ser esquecido e ser lembrado, 

especialmente em uma sociedade construída em torno de figuras públicas. Trata-se 

do desenvolvimento de mecanismos que apresentam a possibilidade de que pessoas 



188 
 
 

assim consideradas consigam exercer algum tipo de poder sobre as informações que 

são construídas em torno de suas trajetórias de vida em tempos de engrandecimento 

da indústria do cinema, da imprensa sensacionalista, da televisão e da internet, bem 

como o surgimento da figura da celebridade efêmera, produto da virtualidade, 

suscitando contradições pelo apagamento das fronteiras entre vida pessoal, vida 

cultural e mercado.    

Ao realizar uma discussão da literatura sobre o tema, encontramos que o direito 

de ser esquecido faz parte de uma discussão global mais ampla sobre privacidade e 

meios de comunicação, e muitos livros e artigos abordam vários aspectos dessa 

discussão. Enquanto direito, o esquecimento pode ser pensado conceitualmente 

dentro do movimento da construção do fenômeno das dimensões dos direitos 

fundamentais e humanos. 

Considerando o exposto acima, durante o processo de construção de nossa 

tese, partimos da concepção de que o direito ao esquecimento se liga a um movimento 

de disputa e crítica à memória e aos traumas que seu uso abusivo muitas vezes 

trouxe, o que foi evidenciado em vários campos do conhecimento, dentre os quais, o 

campo jurídico. O silêncio e o esquecimento sobre uma experiência traumática podem 

ser vistos em muitos desses momentos como um mecanismo de defesa, e fazem parte 

do processo de lidar com o trauma, mas não devem ser arbitrados por uma decisão 

judicial se o interesse público e científico demonstrar fundamentos suficientes para se 

portar de modo contrário. 

 Nesse sentido, a discussão travada pôde ser visualizada como uma forma de 

disputa pela memória, que transita entre a microfísica e a macrofísica do poder, 

utilizando-se da estrutura estatal para legitimá-la. Pode ser visto por algumas pessoas 

como um movimento de desvalorização da história, pois se considerada a posição 

intelectual de François Hartog (2010), o que interessa na cosmologia da 

contemporaneidade é a negação do que é histórico em prol do presente confuso e do 

futuro cuja única certeza é a incerteza. 

Ao investigar como a ideia de um direito ao esquecimento é construída e 

difundida do início do século XX até o tempo presente, verificamos nos capítulos 

anteriores que essa ideia foi engendrada a partir de um conjunto de fatores, como a 

construção da privacidade como direito; a ampliação de instrumentos de informação, 
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especialmente a internet; a emergência da figura da celebridade enquanto sujeito 

histórico do direito ao esquecimento que se utiliza dos meios de comunicação 

televisivos e virtuais para sua promoção; os conflitos sobre a produção de informações 

daí originadas, considerando o esquecimento como direito; a possibilidade de 

discussão judicial sobre o controle de informações pessoais que digam respeito ao 

indivíduo, mas que por outro lado podem ter interesse social, repercutindo nas 

pretensas fronteiras entre o que é público e o que é privado; a inserção do Brasil nessa 

discussão diante de outros países e organismos internacionais; o surgimento de 

normatizações sobre o esquecimento enquanto possibilidade jurídica, e ainda, os 

instrumentos de controle pós-judiciais que começam a retirar a discussão do foco 

judicial e a coloca-la em âmbito regulamentar e administrativo, ou seja, instrumentos 

de acesso à justiça.   

Trata-se de uma narrativa permeada pelo desenvolvimento tecnológico, por 

pressupostos filosóficos que constituem o pensamento social e jurídico na 

contemporaneidade e os embates entre promoção e destituição da memória enquanto 

matriz da história.  

Quando se busca analisar como o direito ao esquecimento se coloca como 

problema para a teoria da história, ao relacioná-la com a teoria do direito, 

vislumbramos que a ideia de direito ao esquecimento é um viés de análise e 

questionamento de várias categorias do conhecimento histórico, apresentando-se 

como uma discussão sobre possíveis limites a esse conhecimento.  

Tais limites, que podem ser éticos ou políticos para além de limites judiciais, 

provocam um debate sobre a autonomia do historiador na construção do 

conhecimento histórico, e até mesmo à própria relevância social do ofício do 

historiador, colocando o ofício do juiz em uma posição muitas vezes antagônica.  

Nesse caso, o alcance das decisões judiciais que tenham por objeto o 

esquecimento em intersecção com a construção do saber que leva em consideração 

a história, a memória e o esquecimento, deve ser aferido e questionado, considerando 

o embate entre os argumentos jurídicos que defendem a vida privada, a honra e a 

intimidade, e direitos que defendem a memória social, a publicidade, a socialização 

do saber e o direito à informação. O fato histórico tem sua valoração a partir da 

consciência histórica, de modo que o esquecimento é um dos critérios para 
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estabelecer essa valoração, cujas bases epistemológicas devem continuar a ser 

problematizadas. 

Defendemos nesse trabalho a historicidade da ideia de direito ao 

esquecimento, em contraponto a um entendimento dogmático e cristalizado da ideia. 

Defendemos também que o direito ao esquecimento não deve ser um elemento 

limitador ao ofício do historiador e que, quando a discussão estiver baseada em 

elementos constitutivos da cultura e identidade social, a privacidade daquilo que é 

pessoal deve dar lugar àquilo que é coletivo, à vida pública, uma vez que os fatos não 

possuem consequência apenas para a vida de uma pessoa, mas advém da interação 

desta com a sociedade. Viver é um risco; ter a própria vida pessoal como objeto 

historiográfico, também. 

Diante da chamada ‘morte do esquecimento’ devido à tecnologia de 

comunicação onipresente, não concordamos com a alternativa proposta por alguns 

intelectuais em colocar datas de vencimento em arquivos, fotografias, entradas de 

blogs e outras informações digitais criadas e transmitidas eletronicamente. Normatizar 

ou judicializar esse tipo de conduta com indicação de data de validade em documentos 

é algo incompatível com o trato intelectual do passado sob o viés historiográfico e não 

condiz com uma postura democrática que garanta a liberdade de expressão e 

produção científica.  

O direito ao esquecimento em nenhuma hipótese deve ser utilizado como 

artifício para manipular ou apagar a história; o historiador deve ter liberdade para 

exercer seu ofício, observados os pressupostos científicos e procedimentos 

metodológicos, ponderando os usos e abusos da história, e ainda, pode contribuir com 

juristas ao buscar um diálogo com estes por meio de seus trabalhos, em espaços 

acadêmicos e outros espaços de socialização do saber. 
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