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RESUMO
Tema pouco difundido na doutrina e na jurisprudência do Estado Brasileiro, o direito ao esquecimento ou “direito de ser
deixado  em  paz”,  denominação  utilizada  pelos  norte-americanos,  vem  emergindo  no  ordenamento  jurídico  pátrio.
Referido direito possui raiz constitucional e legal, além de ser direito da personalidade, que tem por objetivo não permitir
que um fato  ocorrido em dado momento da vida,  ainda que verídico,  seja  exposto ao público de forma perpétua,
causando transtornos ou sofrimento. O trabalho foi executado alicerçado na revisão bibliográfica pertinente ao assunto.
Sendo a pesquisa bibliográfica a principal fonte, o instrumento de coleta de dados foi o fichamento de informações
retiradas desta, objetivando a otimização do estudo realizado. O método utilizado para a análise dos dados consiste no
método indutivo, ou seja, partindo de princípios particulares e chegando à generalização como um produto posterior do
trabalho  de coleta  dos  dados particulares.  Assim,  explanou-se a  grande dificuldade  da aplicabilidade do direito  ao
esquecimento para os casos de pornografia de vingança e o confronto de direitos envolvendo esses temas, sendo a
solução, o equilíbrio saudável entre a sociedade de informação e o direito à intimidade e à privacidade.

PALAVRAS-CHAVE: Direito de Ser Deixado em Paz; Liberdade de Expressão; Novos Direitos.

1 INTRODUÇÃO

O termo “pornografia de vingança” vem da expressão em inglês “revenge porn”, é empregado
para titular a divulgação ou compartilhamentos, na maioria das vezes via internet, de fotos e/ou
vídeos íntimos sem autorização da pessoa que está sendo exposta, com o fim de causar dano a
vítima. 

Este  ato  de  vincular  fotografias  e  vídeos  íntimos  na  internet,  trata-se  de  uma  forma  de
vingança, mais comum contra mulheres e no término de relacionamentos, no qual o agressor visa
prejudicar a imagem e a honra da vítima, ocasionando uma série de problemas, como psicológicos e
morais. O objetivo é humilhá-la publicamente.

O cenário em questão é ampliado com a implantação das novas tecnologias de comunicação
que,  crescentemente  se  fazem  presentes  nas  vidas  das  pessoas,  e  com  isso  é  facilitada  a
divulgação  do  material,  que  por  alcançar  um número  incontável  de  internautas  levam a  danos
significativos, graves e prolongados.

Vários são os casos de “revenge porn” espalhados pelo Brasil. Um dos primeiros casos de
grande proporção foi o de Francyelle dos Santos Pires, de Goiânia, mais conhecida no meio virtual
como Fran. No ano de 2013, aos 19 anos de idade a jovem e seu companheiro Sergio Henrique de
Almeida Alves, gravaram diversos vídeos enquanto mantinham relações sexuais, onde apenas era
ela claramente identificada. Em um vídeo, o sinal “OK” de Fran durante a relação sexual repercutiu
bastante na internet, tornando-se um “viral” circulando nas redes sociais.

Nesse caso, a vítima não autorizou a divulgação do vídeo, e a partir do momento que “caiu na
rede” começou a ser humilhada, sofrendo abalos psicológicos e na sua vida profissional.

Outro caso que teve grande repercussão ocorreu na cidade de Maringá-Pr,  quando Rose
Leonel, jornalista, teve suas fotos íntimas publicadas em sites pornôs pelo mundo. O autor do fato
era seu ex-namorado, que enviou para os morados da cidade.
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Partindo  do  ponto  em  que  o  indivíduo  está  inserido  no  contexto  de  uma  sociedade  de
informação e o conhecimento de maior ou baixa relevância são excessivamente propagados sem o
estabelecimento de qualquer critério prévio, chega-se no momento em que é necessário estender a
proteção  constitucional  amparando  na  inviolabilidade  da  intimidade  e  privacidade,  em que  não
devem perpetuar as informações que,  apesar  de verídicas, não são contemporâneas e causam
transtornos das mais variadas forma às pessoas.

Com tal característica, o “direito ao esquecimento”, também denominado direito de estar só ou
direito de ser deixado em paz, conforme leciona Márcio André Lopes Cavalcante, “é o direito que
uma pessoa possui  de  não permitir  que um fato,  ainda que verídico,  ocorrido  em determinado
momento de sua vida, seja exposto ao público em geral, causando-lhe sofrimentos ou transtornos”.

Para Antonio Rulli Júnior e Antonio Rulli Neto:

Não há um tempo preciso,  nem as informações que podem ou não permanecer  na  rede,
apenas interpretação dos tribunais. Por isso, falta o estabelecimento de critérios temporais para
a permanência de informações. Não se fala aqui de sites de relacionamento unicamente, mas
da informação em geral, porque hoje é muito fácil coletar informações sobre as pessoas na
internet. Os meios midiáticos modernos não permitem ao cidadão o direito ao esquecimento,
especialmente a internet. (RULLI JUNIOR; RULLI NETO, 2012).

O  nascimento  histórico  do  direito  ao  esquecimento  se  deu  na  doutrina  alemã  e  obteve
tonalidades próprias com a propagação da internet no mundo. Isto é, a origem está na defesa do
indivíduo das invasões de privacidade pelas mídias e sites de relacionamentos.

Ademais, o direito ao esquecimento teve sua primeira previsão expressa no Enunciado 531
da VI Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho de Justiça Federal, e dispõe que a tutela da
dignidade humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. Referido enunciado
adveio da interpretação do Art. 11 do Código Civil, elegendo o direito ao esquecimento como um
direito da personalidade os quais buscam tutelar a dignidade da pessoa humana.

Hodiernamente,  o  direito  ao  esquecimento  caminha  para  a  defesa  da  intimidade,  sob  o
aspecto da violação realizada por particulares que utilizam redes sociais e aplicativos de celulares.
Não mais se pensa em liberdade de imprensa, mas sim no equilíbrio saudável no ambiente virtual.

No entanto, embora exista regulamentação jurídica para a remoção de conteúdo vexatório
com fundamento no direito ao esquecimento, não se pode garantir sua eficácia em todos os casos,
devido a própria natureza técnica da internet, deparando com questões como extraterritorialidade e
facilidade de propagação dos dados.

No que tange a seara digital, fica extremamente difícil o controle do que é postado, ou seja,
uma vez disponibilizado o conteúdo na rede, pode-se dizer que seria impossível restituir ao ”status
quo”, ou seja, não há como oferecer garantias absolutas, sob a defesa do direito, no resguardo a
intimidade e privacidade de uma pessoa que teve suas fotos e/ou vídeos disseminados na internet.

Por  outro  lado,  essa  impossibilidade  do  indivíduo  não  permitir  que  um fato,  ocorrido  no
passado,  seja  exposto,  proporciona  tratamento  degradante,  vedado  pela  Constituição,  já  que  a
pessoa  poderia  ser  tão  atingida  que  não  conseguiria  uma  segunda  chance,  nem  mesmo  de
sobreviver autonomamente, pois seria como reviver toda a história por uma segunda vez, sofrer
todas as consequências, podendo, inclusive, ter consequências mais maléficas do que na época dos
fatos, atingindo sua dignidade. 

Diante disso, verifica-se que o direito do indivíduo em mudar (pagar pelo que fez e não ser
crucificado pela sociedade infinitamente) se sobressai sob qualquer aspecto, como forma de não
violar os direitos presentes em nossa Carta Magna.

A  constituição  Federal,  em  seu  Art.  5°,  inciso  X,  expressamente  instituiu  os  direitos  à
intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas como um direito individual fundamental.
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Posto isso, verifica-se que estamos diante de conflitos de direitos no que se concerne ao
direito de esquecimento. E para resolver esse embate, Luiz Roberto Barroso, ensina:

A colisão de princípios constitucionais ou de direitos fundamentais não se resolve mediante o
emprego dos critérios tradicionais de solução de conflitos de normas, como o hierárquico, o
temporal  e  o  da  especialização.  Em  tais  hipóteses,  o  intérprete  constitucional  precisará
socorrer-se da técnica de ponderação de normas, valores ou interesses, por via da qual deverá
fazer concessões recíprocas entre as pretensões em disputa, preservando o máximo possível
do  conteúdo  de  cada  uma.  Em  situações  extremas,  precisará  escolher  qual  direito  irá
prevalecer e qual será circunstancialmente sacrificado, devendo fundamentar racionalmente a
adequação constitucional de sua decisão. (BARROSO, 2004).

Ressalta-se que, ninguém é obrigado a conviver para sempre com o passado, no entanto,
uma vez propagado o conteúdo na internet, a real aplicabilidade do direito ao esquecimento fica
falha, pois ocorre uma rápida propagação da informação no meio ambiente internet, tornando assim,
impossível o seu controle e, consequentemente, o seu esquecimento.

Posto isso, vislumbra-se uma real  necessidade de se construir ideias aptas a modificar a
situação de liberalidade do mundo virtual por meio de novas concepções jurídicas que almejem a
segurança  de  todos  que  se  utilizam  das  tecnologias,  levando  em  consideração  o  princípio  da
dignidade da pessoa humana e o princípio da razoabilidade.

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi executado alicerçado na revisão bibliográfica pertinente ao assunto. Isso foi
efetuado  de  acordo  com os  procedimentos  abaixo  relacionados.  Em  um  primeiro  momento  foi
efetuada a pesquisa e a ampliação da bibliografia básica ora apresentada. 

Sendo  a  pesquisa  bibliográfica  a  principal  fonte,  o  instrumento  de coleta  de  dados  foi  o
fichamento de informações retiradas desta, objetivando a otimização do estudo realizado. Dessa
forma, através das fichas contendo registros de dados documentais necessários ao desenvolvimento
e fundamentação do estudo, tem-se uma visão mais dinâmica do tema proposto de acordo com a
óptica de diversos doutrinadores.

O método utilizado para a análise dos dados consiste no método indutivo, ou seja, partindo de
princípios particulares e chegando à generalização como um produto posterior do trabalho de coleta
dos dados particulares. Dessa forma, se torna possível a observação dos fatos e/ou fenômenos
cujas causas se deseje conhecer.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a presente pesquisa explanou-se a grande dificuldade da aplicabilidade do direito ao
esquecimento para os casos de pornografia de vingança e o confronto de direitos envolvendo esses
temas. Assim, a solução seria o equilíbrio saudável entre a sociedade de informação e o direito à
intimidade  e  à  privacidade,  uma  vez  que,  a  sociedade  de  informação,  se  enquadra  nas
“necessidades essenciais” do ser humano, mas, o seu resultado pode, muitas vezes, trazer sérias
consequências, as quais poderão ser irreversíveis na vida da pessoa. E o direito à intimidade e a
privacidade, são garantias estabelecidas pela Constituição Federal, dentre as quais prevê o mínimo
para o exercício da dignidade da pessoa humana, e que os fatos que propagam a vida de uma
pessoa, não havendo interesse público, devem ser esquecidos como é o caso de pornografia de
vingança. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo discutir o grande mal que a sociedade está vivendo
em decorrência da melhoria nos meios de comunicação, do advento da internet, que culminaram na
prática da pornografia de vingança e o quão difícil é a aplicabilidade do direito ao esquecimento em
tais situações.

É imprescindível ter cautela com o material que se produz, posto que, uma vez exibido na
internet,  as  consequências  são  sérias,  incontroláveis  e  irreversíveis,  pois,  mesmo  existindo
regulamentação  jurídica  para  a  remoção  de  conteúdo  vexatório  com  fundamento  no  direito  ao
esquecimento, não se pode garantir sua eficácia em todos os casos.

Assim,  percebe-se  que  há  uma  necessidade  de  novas  concepções  jurídicas,  as  quais
busquem modificar a liberalidade no mundo virtual, para que se alcance a segurança de todos que
se utilizam das tecnologias. 

Por todos esses aspectos, conclui-se que a finalidade do direito ao esquecimento não está
sendo alcançada,  uma vez que,  a  propagação das informações na internet,  fogem do controle,
ficando impossível o real esquecimento das informações que são disponibilizadas. 
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