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DIREITO AO ESQUECIMENTO E SUA POSSIBILIDADE  

DE APLICAÇÃO NO DIREITO PENAL 

 

 

Lara Cantóia Petenuci 

 

 

RESUMO 

 
O presente artigo tem por objetivo demonstrar a possibilidade de aplicação do direito 
ao esquecimento no âmbito das condenações criminais. Desta forma, tem como intuito 
auxiliar para que o cidadão egresso possa se reintegrar na sociedade sem que exista 
um julgamento eterno de suas transgressões passadas, isto é, possibilita que o fato 
que o levou a ser condenado, seja de certa forma esquecido. A pesquisa também 
demonstra que deve ser ressalvado, contudo, que o direito ao esquecimento carece 
de uma análise para ser aplicado, uma vez que não se pode “apagar” a história, sendo 
indispensável levar em conta o interesse público e a existência de conflitos aparentes 
de normas. Com efeito, é mister ponderar que o presente artigo foi realizado através 
de pesquisas bibliográficas e mediante análise de jurisprudências. 
 
Palavras-chave: Conflito com direitos fundamentais. Direito ao esquecimento. 

Direitos da Personalidade.  

 
 

 

RIGHT TO FORGETTING AND THE POSSIBILITY  
APPLICATION IN CRIMINAL LAW 

 
ABSTRACT 
 
This present article aims to demonstrate the possibility of applying the right to be 
forgotten in a scope of criminal convictions. Therefore, has as intention assist so that 
the egress citizen reintegrate into society without everlasting judgment of their past 
transgressions, that is, it enables the fact that led him to be condemned to be in 
somehow forgotten. The research also shows that it should be noted, howsoever, that 
the right to be forgotten needs an analysis to be applied, since you can't “erase” the 
story, it is also essential to take into account the public interest and the existence of 
apparent conflict of norms. Indeed, it’s mysterious that this article was conducted 
through bibliographic research and case law analysis.  
 
Keywords: Conflict with fundamental rights. Personality Rights. Right to be Forgotten. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

No presente artigo, aborda-se inicialmente a origem e desenvolvimento através 

dos tempos do direito ao esquecimento, sobretudo, com relação ao avanço 

tecnológico e o surgimento de novos meios de comunicação, que faz com que as 

notícias se disseminem de forma instantânea e dificultam o direito de ser olvidado. 

Vez que as informações se perpetuam por meio das redes e se encontram disponíveis 

para qualquer pessoa acessá-las.  

Em consequência desta mudança, surge à necessidade preservar determinados 

direitos, com a criação de uma proteção jurídica, a fim de defender os interesses 

violados e evitar transtornos. Nesta seara, emerge o direto ao esquecimento, que 

preconiza a faculdade do indivíduo de ter seus atos praticados esquecidos, de forma 

que não sejam eternizados no tempo contra sua vontade.  

Inserido neste contexto, partimos para uma análise necessária para 

compreensão do referido instituto, determinando quais são os direitos por ele 

protegidos, bem como, demonstrando a existência de controvérsias inerentes a sua 

aplicação. Em contrapartida, destaca-se a indispensabilidade da criação de uma 

forma a ser utilizada para solucionar a incompatibilidade do direito ao esquecimento 

com determinados direitos fundamentais, com intuito de resolver os embates em razão 

de diversas decisões em sentido divergentes.  

Não se pode olvidar, que diante da complexidade do direito ao esquecimento 

para que o referido instituto seja aplicado, deve se atentar, a outro elemento 

indispensável, qual seja, a existência de interesse público. Eis se comprovada a sua 

inexistência, não há que se falar que o direito à informação prevaleceria sobre ao 

direito à intimidade e o direito de ser esquecido. 

Do outro lado, tem-se que o direito ao esquecimento está corolário aos direitos 

da personalidade, tendo em vista que está intrinsecamente ligado com o princípio da 

dignidade da pessoa humana, assim como garante diversos direitos fundamentais 

reconhecidos em nosso ordenamento jurídico pátrio.  

Em síntese, o ponto central do presente artigo é o reconhecimento do direito ao 

esquecimento no âmbito das condenações criminais, como forma de possibilitar que 
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o indivíduo possa se reintegrar na sociedade, sem que seja eternamente julgado por 

seus atos passados, ensejando a compreensão do referido instituto e sua 

harmonização diante dos embates com demais direitos.  

Frisa-se que, o desenvolvimento do presente artigo foi realizado por meio de 

pesquisa bibliográfica, bem como, mediante análise de jurisprudências quanto a 

aplicação do direito ao esquecimento, sendo que tais métodos são indispensáveis 

para o desdobramento no curso da pesquisa. Outrossim, para uma maior elucidação 

dos fatos foi utilizado o método de abordagem dedutivo, vez que o objeto da pesquisa 

é a demonstração da aplicação do direito ao esquecimento no campo das 

condenações criminais, sendo discutido os aspectos gerais, a evolução do referido 

direito através dos tempos, o surgimento e a busca de solucionar os conflitos 

pertinentes a sua aplicação.  

 

 

2 DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

2.1 CONCEITO E ORIGEM 

 

Precipuamente é de suma importância analisar o conceito e a origem do direito 

ao esquecimento, a fim de que obtenhamos um maior conhecimento acerca deste 

instituto. Neste ínterim, de acordo com Cavalcante, o direito ao esquecimento 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 sofrimento ou transtornos”1.  

Nesta esteira, frisa-se que no que concerne a origem do direito ao esquecimento, 

este se originou primeiramente na Europa, mais especificadamente na Alemanha, 

após o Tribunal Constitucional Federal Alemão, julgar o processo que ficou 

popularmente conhecido como “Caso Lebach”2, célebre caso que discutiu acerca da 

propagação de notícias na qual citavam os nomes dos condenados pelo crime de 

homicídio de um soldado enquanto este ainda dormia, ocorre que um dos 

 

1 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Principais julgados do STF e do STJ comentados. Manaus: 

Dizer o Direito, 2014, p. 198. 
2 BECK, Verlag C. H. Casebook Veifassungsrecht. Richter/Schuppert cit., p. 29. 
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participantes do referido delito estava prestes a conseguir o livramento condicional e 

a divulgação prejudicaria imensamente o seu processo de ressocialização, razão pela 

qual o Tribunal Alemão decidiu pela não divulgação das informações3. No que tange 

ao evidente prejuízo que tal informação poderia acarretar a ressocialização, a Corte 

Constitucional Alemã decidiu no sentido de que: 

 

Para a atual divulgação de notícias sobre crimes graves, tem o interesse de 
informação da opinião pública, em geral, precedência sobre a proteção da 
personalidade do agente delituoso. Todavia, além de considerar a 
intangibilidade da esfera íntima, tem-se que levar em conta sempre o princípio 
da proporcionalidade. Por isso, nem sempre afigura-se legítima a designação 
do autor do crime ou a divulgação de fotos ou imagens ou outros elementos 
que permitam a sua identificação. A proteção da personalidade não autoriza, 
porém, que a Televisão se ocupe, fora do âmbito do noticiário sobre a 
atualidade, com a pessoa e esfera íntima do autor de um crime, ainda que 
sob a forma de documentário. A divulgação posterior de notícias sobre o fato 
é, em todo caso, ilegítima, se se mostrar apta a provocar danos graves ou 
adiciona isso autor, especialmente se dificulta a sua reintegração na 
sociedade. 
É de se presumir que um programa, que identifica o autor de fato delituoso 
pouco antes da concessão de seu livramento condicional ou mesmo após a 
sua soltura ameaça seriamente o seu processo de reintegração social4. 

 

Nesta mesma perspectiva, importante destacar que no Brasil, o direito ao 

esquecimento teve maior destaque após um famoso canal de televisão divulgar o 

nome de um dos condenados e que, inclusive, havia sido absolvido, como coautor de 

um delito conhecido como “Chacina da Candelária”5, o que resultou no 

reconhecimento do direito ao esquecimento e a condenação do referido canal ao 

pagamento de indenização por danos morais6.  

 

 

2.1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

 

3 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito Constitucional. 10. 
ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2015. p. 232. 
4 BVerfGE 35, 202  
5 SARLET, Wolgang Ingo. Do caso Lebach ao Caso Google Vs. Agencia Espanhola de Proteção 

de Dados. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-jun-05/direitos-fundamentais-lebach-
google-vs-agencia-espanhola-protecao-dados-mario-gonzalez> Acesso em: 15 mai. 2019 
6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Resp. 1334097/RJ. Brasília, DF. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&livre=@cnot=%2714390%
27> Acesso em: 30. Set. 2019.   
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Outrossim, é indubitável que o instituto do direito ao esquecimento é um tema 

muito recente nos tribunais e vem sido consolidado através dos tempos, em 

decorrência do desenvolvimento da sociedade. Destarte que, com o desenvolvimento 

tecnológico surgiu uma nova sociedade, assim denominada de “Sociedade da 

Informação”, na qual reflete o aumento e difusão de informações por meios 

tecnológicos, sendo que estas muitas das vezes são de cunho pessoal dos 

indivíduos.7 

Não obstante, em consequência a essa nova sociedade, surge a necessidade 

de proteção a novos direitos e, dentre eles encontra-se o direito ao esquecimento, no 

qual visa salvaguardar informações pretéritas ou atuais, em que o titular do direito 

pretende que sejam esquecidas.8 

A esse respeito, vale dizer que a propagação de informações por meios 

tecnológicos impede o esquecimento e violam a intimidade, vez que segundo Líria 

Jade, os sites de busca da web “são capazes de lembrar-se de fatos da história de 

uma pessoa que ela mesma deseja esquecer”9. Isto porque, uma vez que a 

informação é compartilhada, sua propagação ocorre quase que instantaneamente, 

sendo fornecida a qualquer pessoa, em qualquer tempo e lugar. Ressaltando ainda 

mais a importância da proteção ao direito ao esquecimento em nosso cenário atual. 

Neste mesmo sentido, a professora Luciana Nepomuceno, usa a analogia de 

que antigamente era comum a busca de informações através do uso de enciclopédias. 

Contudo, com o avanço tecnológico é necessário apenas que a pessoa possua um 

aparelho celular ou qualquer outro meio eletrônico, para que se ocorra à propagação 

das informações e, em um efêmero período de tempo10.  

Sob a mesma perspectiva Flávio Martins, entende que o direito ao esquecimento 

é proveniente do surgimento de novas tecnologias e de novos meios capazes de gerar 

 

7 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução: Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e 
Terra, 2010. p. 108-109.  
8 RIBEIRO, Diulas. O direito fundamental ao esquecimento: uma análise comparativa da 
experiência brasileira e europeia < 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_
produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Rev-Juridica-UNICURITIBA_n.45.31.pdf> Acesso em: 01. 
Set. 2019. 
9 JADE, Líria. Entenda o direito ao esquecimento na Internet. Disponível em: 

<http://www.ebc.com.br/tecnologia/2014/09/entenda-o-direito-ao-esquecimento-na-internet.> Acesso 
em: 01 jun. 2019 
10 NEPOMUCENO, Luciana. Direito ao esquecimento. 2017. (22m:52s). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=cSFoxG9-zRE> Acesso em: 02 jun. 2019. 
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informação. Segundo o referido autor, “antigamente o esquecimento era a inexorável 

consequência do tempo. Hoje, graças à internet, algumas informações não 

conseguem ser esquecidas, maculando a honra, a intimidade, a dignidade da pessoa 

humana.”11 

 

 

2.1.2 APLICAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Ademais, em conformidade com diversos direitos fundamentais, como o direito 

à imagem, à honra, à intimidade e principalmente à privacidade, tem-se que o instituto 

do direito ao esquecimento, muito embora, ainda, não possua nenhuma norma 

expressa em nosso ordenamento pátrio, vem aos poucos sendo consolidado através 

de jurisprudências e doutrinas. Neste contexto, posiciona-se o grande doutrinador 

Rogério Greco12: 

 

Não somente a divulgação de fatos inéditos pode atingir o direito de 
intimidade das pessoas. Muitas vezes, mesmo os fatos já conhecidos 
publicamente, se reiteradamente divulgados, ou se voltarem a ser divulgados, 
relembrando acontecimentos passados, podem ferir o direito à intimidade. 
Fala-se, nesses casos, no chamado direito ao esquecimento. 

 

Nesta sistemática, é imprescritível destacar que no Brasil o direito ao 

esquecimento foi discutido na VI Jornada de Direito Civil do CJF/STJ, ocorrida em 

março de 2013, que editou o seguinte enunciado: “Enunciado 531: A tutela da 

dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao 

esquecimento.” Além disso, destaca-se a justificativa aduzida no enunciado pelo 

Ministro Ruy Rosado de Aguiar; 

 

Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-se 
acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem 
histórica no campo das condenações criminais. Surge como parcela 
importante do direito do ex-detento à ressocialização. Não atribui a ninguém 
o direito de apagar fatos ou reescrever a própria história, mas apenas 

 

11 MARTINS, Flávio. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 

796. 
12 GRECO, Rogério. Principiologia Penal e Garantia Constitucional à Intimidade. In Temas Atuais 
do Ministério Público. 4 ed. Salvador: Jus Podvm, 2013, p. 761  
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assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, 
mais especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados13.  

 

Vale salientar que, em que pese haja um entendimento de que o direito ao 

esquecimento é aplicado e de suma importância em nossa sociedade, ainda existem 

inúmeras divergências sobre sua aplicação ao caso concreto. Isto porque, deve ser 

observada e ponderada a sua aplicação, haja vista que tal instituto entra em conflitos 

com diversos outros direitos fundamentais.14 

Assim sendo, o instituto do direito ao esquecimento vem travando uma série de 

decisões divergentes nos tribunais brasileiros, diante da necessidade de ponderação 

a cada caso em concreto. Desta maneira, é importante se destacar que o STJ já 

decidiu tanto a favor quanto contra a aplicação do direito ao esquecimento. Nesta 

seara, segue a presente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que nega a 

aplicação do direito ao esquecimento: 

 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO 
QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. 
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO. 
1.A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que 
condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser 
consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. 
2.Quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, 
admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria 
do direito ao esquecimento.3.Não decorridos sequer seis anos do trânsito em 
julgado da condenação utilizada para caracterizar maus antecedentes, deve 
ser mantida a avaliação negativa da vetorial.4.Agravo regimental não 
provido.(STJ – AgRg no REsp 1578033/RJ, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016.15 

 

Em síntese, nota-se que ao analisarmos a jurisprudência supracitada 

observamos que é negada a aplicação do direito ao esquecimento com relação ao 

afastamento dos maus antecedentes criminais, eis que o condenado sequer havia 

 

13 BRASIL. Conselho da Justiça Federal (CJF). Enunciados aprovados na VI Jornada de Direito Civil. 
Brasília, DF. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142> Acesso em: 05. jun. 
2019 
14 EHRHARDT JÚNIOR, Marcos Augusto de Albuquerque; NUNES, Danyelle Rodrigues de Melo; 

PORTO, Uly De Carvalho Rocha. Direito ao Esquecimento Segundo o STJ e sua Incompatibilidade 
com o Sistema Constitucional Brasileiro. Revista de informação legislativa, v. 54, n. 213, p. 63-80, 
jan./mar. 2017. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/531153/001104103.pdfsequence=1&isAllowed=
y> Acesso em: 01. Set. 2019.  
15 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). REsp 1578033/RJ. Brasília, DF. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201600173604&dt_publicacao=28/0
6/2016 Acesso em: 06. jun. 2019 
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passado pelo período depurador,16 e depois de realizada a análise do caso concreto, 

o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela não adesão do referido instituto, eis que a 

decisão em sentido favorável entraria em conflito com normas e princípios 

constitucionais, conforme analisaremos a seguir no próximo capítulo. 

 

 

3 A COLISÃO ENTRE O DIREITO AO ESQUECIMENTO COM DETERMINADOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Há, ainda, o questionamento acerca conflagração entre o direito ao 

esquecimento com determinados direitos fundamentais, frente a liberdade de 

expressão e proibição de censura, que são garantias constitucionais conforme 

dispostas no Art. 5º,incisos IV e IX, e art. 220 da CF/88, que dispõem;  

 

Artigo 5º […] IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;  
[…]  
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício profissional; 
Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 
restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o Nenhuma lei conterá 
dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação 
jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto 
no artigo 5o, IV, V, X, XIII e XIV;  
Artigo 220, § 2o: É vedada toda e qualquer censura de natureza política, 
ideológica e artística17.  

 

Por um lado, muito embora o direito ao esquecimento também seja um instituto 

que garantem direitos, tais como o direito à vida privada, intimidade e a honra também 

previstos na Constituição Federal no artigo 5º, em seu inciso X, por outro, infringem 

determinados direitos fundamentais conforme já exposto acima. Diante disto, surgiram 

inúmeras divergências acerca da compatibilidade constitucional do direito ao 

esquecimento.18 

 

16 Conforme o artigo 64, I, do Código Penal: não prevalece a condenação anterior, se entre a data do 

cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 
(cinco) anos. 
17 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: versão atualizada 
até a Emenda n. 102/2019. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 9 outubro. 2019. 
18 BUSSOLOTO de Brum, Caroline. (2016). Análise Constitucional do Direito ao Esquecimento. 
Disponível 
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3.1 DA TÉCNICA DE PONDERAÇÃO  

 

Assim, diante dos diversos conflitos, houve a necessidade da criação de uma 

técnica de ponderação para uma eficiente aplicação do instituto do direito ao 

esquecimento nos tribunais, a fim de assegurar e garantir os direitos fundamentais, 

para que nenhum direito seja olvidado, bem como sendo indispensável para aferir qual 

direito deve prevalecer em cada caso em concreto.  

No que se refere à técnica de ponderação, de acordo com Gilmar Mendes, “no 

processo de ponderação desenvolvido para solucionar o conflito de direitos individuais 

não se deve atribuir a primazia absoluta a um ou a outro princípio ou direito19”. Ao 

revés esforça-se o “Tribunal para assegurar a aplicação das normas conflitantes, 

ainda que no caso concreto uma delas sofra atenuação”. Neste sentido, é 

imprescindível a análise da seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:  

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL. LIBERDADE 
DE IMPRENSA VS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. LITÍGIO DE 
SOLUÇÃO TRANSVERSAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA. DOCUMENTÁRIO EXIBIDO EM REDE NACIONAL. LINHA 
DIRETA-JUSTIÇA.(...) CASO "AIDA CURI". VEICULAÇÃO, MEIO SÉCULO 
DEPOIS DO FATO, DO NOME E IMAGEM DA VÍTIMA. NÃO 
CONSENTIMENTO DOS FAMILIARES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. 
ACOLHIMENTO. NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. 
RECONHECIMENTO DA HISTORICIDADE DO FATO PELAS INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO NOME DA 
VÍTIMA.(...) VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. SÚMULA N. 403/STJ. 
NÃO INCIDÊNCIA. [...] 5. Com efeito, o direito ao esquecimento que ora se 
reconhece para todos, ofensor e ofendidos, não alcança o caso dos autos, 
em que se reviveu, décadas depois do crime, acontecimento que entrou para 
o domínio público, de modo que se tornaria impraticável a atividade da 
imprensa para o desiderato de retratar o caso Aida Curi, sem Aida Curi. [...] 
8. [...] Nesse particular, fazendo-se a indispensável ponderação de valores, o 
acolhimento do direito ao esquecimento, no caso, com a consequente 
indenização, consubstancia desproporcional corte à liberdade de imprensa, 
se comparado ao desconforto gerado pela lembrança[...] (STJ, 4ª Turma, 
REsp Nº 1.335.15–RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. em 28.05.2013). 

 

em:https://www.researchgate.net/publication/328914554_Analise_Constitucional_do_Direito_ao_Esqu
ecimento Acesso em: 05. jun. 2019 
19 MENDES, Gilmar Ferreira. Colisão de Direitos Fundamentais: Liberdade de expressão e de 

comunicação e direito à honra e à imagem. Revista de informação legislativa, v. 31, n. 122, p. 297-
301, abr./jun. 1994; ADV Advocacia dinâmica: seleções jurídicas, n. 11, p. 25-28, nov. 1994; In: 
Direito constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, v. 1, p. 673-680. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176193/000487451.pdf?sequence=3 >. Acesso 
em: 02 jun. 2018 
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Com base no julgado acima, que traz o caso que ficou notoriamente conhecido 

como o de “Aida Curi”20, tem-se que referida decisão que serve de parâmetro para 

demonstrar a excepcionalidade da aplicação do direito ao esquecimento, eis que no 

presente caso o tribunal decidiu pela prevalência do direito a informação e liberdade 

de imprensa em detrimento ao esquecimento, sob a justificativa da notoriedade dos 

fatos. 

 

3.2 AS RESTRIÇÕES DO DIREITO AO ESQUECIMENTO ANTE AO INTERESSE 

PÚBLICO 

 

Conforme já exposto, o direito ao esquecimento não é absoluto e sofre algumas 

restrições diante dos conflitos inerentes a sua aplicação, isto posto, nem sempre a 

técnica de ponderação será favorável a aplicação do referido instituto, fazendo-se 

necessário observar a existência de interesse público na demanda. Sob esta 

perspectiva, Viviane Nóbrega Maldonado aduz que:  

 

[…] se, após o exercício da ponderação, concluir-se que uma determinada 
informação não ostenta interesse público, deverá ceder ao direito à 
privacidade, que, portanto, passa a ser prevalecente. Em sentido contrário, 
se há a categorização de uma determinada informação como de interesse 
público, deverá sobrepor-se à invocação da privacidade, salvo hipóteses 
excepcionais vedadas pela lei. [...]21   

 

Assim, sendo em determinadas ocasiões, cabe valorar o direito à publicidade 

em prol do direito de ser esquecido. Isto ocorre, em razão do interesse público, uma 

vez for comprovada a proporcionalidade, a idoneidade e notoriedade que informação 

pode gerar na sociedade22.  

A esse respeito, Celso Antônio Bandeira de Mello, entende que o interesse 

público: “deve ser conceituado como o interesse resultante do conjunto dos interesses 

 

20 Aida Curi foi brutalmente assassinada no ano de 1958. Ocorre que 50 anos depois foi noticiado e, 
realizada uma simulação da forma em que o crime ocorreu em um famoso programa da televisão 
brasileiro. Assim sendo, os familiares de Aida apelaram pelo direito ao esquecimento, vez que ao serem 
divulgados os fatos ocorridos no passado, sentiram-se como se estivessem vivenciado novamente todo 
sofrimento pela perda de Aida. Contudo, em processo de ponderação o STJ entendeu pela não 
aplicação do direito ao esquecimento e o pedido foi indeferido.  
21  MALDONADO, Viviane Nóbrega. Direito ao Esquecimento. São Paulo: Novo Século, 2017. p. 82 
22  BRANCO, Sergio. Memória e esquecimento na Internet. Porto Alegre: Arquipélago, 2017. p. 214. 
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que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de 

membros da Sociedade e pelo simples fato de o serem”23. Ou seja, é o interesse que 

apesar de particular do indivíduo, que ao ser inserido na sociedade, pode causar uma 

maior relevância e tornar-se, inclusive, interesse estatal.  

Por outro lado, Gilmar Mendes também entende que: “não é qualquer assunto 

de interesse do público que justifica a divulgação jornalística de um fato. A liberdade 

de imprensa estará configurada nos casos em que houver alguma relevância social 

nos acontecimentos noticiados.”24 Desta forma, no que concerne ao interesse público 

no direito de ser esquecido, segue o recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná:  

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE 
EXCLUSÃO DE RESULTADOS NO BUSCADOR GOOGLE, EM PESQUISA 
PELO NOME DO AUTOR, DE INFORMAÇÕES REFERENTES A SANÇÕES 
PENAIS E ADMINISTRATIVAS PRETÉRITAS. DIREITO AO 
ESQUECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (...) 
ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO CRIMINAL CUJA PUNIBILIDADE JÁ FOI 
EXTINTA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES SOBRE ESTE FATO QUE VIOLA SEU DIREITO À 
INTIMIDADE E SUA DIGNIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO 
NO CASO CONCRETO OU DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO 
OU DE LIBERDADE DE IMPRENSA. NOTÍCIAS QUE PERMANECERÃO 
ACESSÍVEIS NA INTERNET, SENDO APENAS DESVINCULADAS DE 
PESQUISA FEITA EXCLUSIVAMENTE PELO NOME DO AUTOR. RESP 
1660168/RJ DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.  
(TJPR - 17ª C.Cível - 0005290-48.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Juíza 
Sandra Bauermann -  J. 22.08.2019.25 

 

Outro ponto que deve ser avaliado e imprescindível para evidenciar a 

existência de interesse público é levarmos em consideração o lapso temporal dos 

fatos. Frisa-se, ainda, que tal entendimento é defendido pela já citada Viviane 

Maldonado, que compreende que no decorrer do transcurso do tempo, perde-se o 

interesse público, e consequentemente garante ao indivíduo pleitear o direito de ser 

esquecido. Assim sendo, destaca-se o que a presente autora aduz em sua obra:  

 

 

23 MELLO, Celso Antônio Banderia de. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009, p. 61. 
24  MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 
7.ed. rev.e atual. - São Paulo: Saraiva, 2012. p. 416 
25 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado Paraná (TJPR). Apelação Cível nº 0005290-
48.2018.8.16.0194 Curitiba, PR. Disponível em: 
<https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000009281951/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0005290-
48.2018.8.16.0194> Acesso em 18 de jun. 2019 
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O Direito ao Esquecimento pressupõe, em definição essencial, a perda do 
interesse público quanto a uma determinada informação em razão do mero 
transcurso do tempo. Em outras palavras, aquele que invoca o Direito ao 
Esquecimento reconhece a relevância de uma determinada informação no 
tempo passado, mas sustenta que o interesse público deixou de existir em 
função da fluência temporal26. 

 

No entanto, encontra-se um novo dilema, haja em vista que referido 

entendimento acerca da fluência temporal, não é plenamente cabível em todas as 

circunstâncias, como exemplo, cita-se o afamado caso de Suzane Von Richthofen27, 

cujo crime ocorreu a mais de 16 (dezesseis) anos e ainda é muito discutido nos dias 

atuais, sendo pauta em diversos documentários e estudos criminológicos em razão 

da repercussão histórica do delito. Desta forma, é inegável que a historicidade dos 

fatos também interfere na aplicação do direito ao esquecimento, mas nem sempre 

impede a perda do interesse público.  

 

 

4 DIREITO AO ESQUECIMENTO E SUA CORRELAÇÃO COM OS DIREITOS DA 
PERSONALIDADE 

 

4.1 DEFINIÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Neste diapasão, é importante ressaltar que direito ao esquecimento é inerente 

aos direitos da personalidade, vez que está correlacionado com o princípio da 

dignidade da pessoa humana, bem como, com o direito à imagem, à honra, à 

intimidade e à privacidade, sendo direitos estes amparados em nossa Constituição 

Federal28 em seu art. 5º, inciso X e, são considerados, portanto, invioláveis. No que 

diz respeito aos direitos da personalidade, aduz SZANIAWSKI:  

 

Personalidade se resume no conjunto de caracteres do próprio indivíduo; 
consiste na parte intrínseca da pessoa humana. Trata-se de um bem, no 

 

26 Op. cit. MALDONADO. 
27  Suzane Von Richthofen é criminalmente reconhecida pelo homicídio de seus próprios pais, quando 
tinha apenas 18 (dezoito anos) de idade, em razão da chocante forma em que o crime ocorreu, bem 
como diante da frieza de Suzane, o crime tornou-se conhecido e amplamente discutido até os dias 
atuais.  
28  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. 
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sentido jurídico, sendo o primeiro bem pertencente à pessoa, sua primeira 
utilidade. Através da personalidade, a pessoa poderá adquirir e defender os 
demais bens [...]. Os bens que aqui nos interessam são aqueles inerentes à 
pessoa humana, a saber: a vida, a liberdade e a honra, entre outros. A 
proteção que se dá a esses bens primeiros do indivíduo denomina-se direitos 
da personalidade29. 

 

Noutro viés, é notório que os direitos da personalidade possuem definição bem 

abrangente, visto que está atada com a ideia de pessoa humana. Salienta-se, ainda, 

que pelo fato do direito ao esquecimento fazer parte de um instituto que visa à proteção 

dos direitos fundamentais que são inerentes ao ser humano, não resta dúvidas de que 

o mesmo deve ser elencado como um direito da personalidade. Assim, internalizando 

o entendimento da influência do princípio da dignidade da pessoa humana, destaca-

se o conceito trazido por Rogério Greco, acerca do referido princípio:  

 

Podemos nos esforçar para tentar construir um conceito de dignidade da 
pessoa humana, entendida essa como uma qualidade que integra a própria 
condição humana, sendo, em muitas situações, considerado, ainda como 
irrenunciável e inalienável. 
É algo inerente ao ser humano, um valor que não pode ser suprimido, em 
virtude da sua própria natureza. Até o mais vil, o homem mais detestável, o 
criminoso mais frio e cruel é portador desse valor30. 

 

Resta certo, que o conceito do princípio da dignidade da pessoa humana é um 

dos fundamentos do direito de ser esquecido, vez que abrange um direito intrínseco 

de qualquer ser humano, independente de quaisquer discriminações. Sendo assim, 

frisa-se, ainda, que o referido princípio é reconhecido no Enunciado 531, da VI Jornada 

de Direito Civil do CJF/STJ31, que preceitua sobre direito ao esquecimento. 

 

 

5 O DIREITO AO ESQUECIMENTO E SUA APLICAÇÃO NO DIREITO PENAL  

 

5.1 O DIREITO AO ESQUECIMENTO E A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS 
CIDADÃOS EGRESSOS 
 

 

29  SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e Sua Tutela. São Paulo: RT, 2002. p. 35. 
30  GRECO, Rogério. Direito Penal do Equilíbrio: Uma visão minimalista do Direito Penal. 4. ed. 
Niterói, RJ: Impetus, 2009. p. 56. 
31  Enunciado 531 do CJF: A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui 

o direito ao esquecimento. 



17 
 

 

 Quanto à aplicabilidade do direito ao esquecimento no âmbito penal, é de 

extrema importância analisar inicialmente acerca da reabilitação criminal, vez que na 

esfera penal tal instituto está correlacionado com aplicação do direito de ser 

esquecido32. Neste viés, destaca-se a previsão legal da reabilitação criminal, prevista 

no art. 202 da lei de execução penal, que preceitua: 

 

Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, 
atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da 
Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir 
processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em 
lei.33  

 

 Assim sendo, conforme disposto no supramencionado artigo a reabilitação 

criminal nada, mas é, que a demonstração de que o condenado após cumprida a sua 

pena, pode ter suas informações criminais mantidas em sigilo em suas certidões com 

o fim social de possibilitar a reintegração do ex-condenado. Sob esta perspectiva, é 

imprescindível frisar o conceito de reabilitação social, trazido por Ney Moura Teles:  

 

É o instituto por meio do qual o condenado tem assegurado o sigilo sobre os 
registros acerca do processo e de sua condenação, podendo, ainda, por meio 
dele, adquirir o exercício de direitos interditados pela sentença condenatória, 
com a suspensão condicional de alguns efeitos penais da condenação. A 
reabilitação, por isso, é a recuperação, pelo condenado, de seu status quo 
anterior à condenação. Por ela, terá ficha de antecedentes ou boletim de vida 
pregressa sem qualquer referência à condenação sofrida, sem nenhuma 
notícia do crime praticado34.  

 

 É inquestionável, que a aplicação do direito de ser esquecido como forma de 

manter sigilosas as informações, é fundamental para garantia do direito à intimidade 

do cidadão egresso, para possa ter maiores chances de voltar ao convívio social sem 

que sejam discriminados. Outrossim, destaca-se o que é entendido por Rodrigo 

Duque sobre o sigilo dos dados das folhas de antecedentes criminais, e aplicação do 

direito ao esquecimento na esfera penal:  

 

 

32  LEITE, Alana Sheilla Brito. Direito ao Esquecimento: Eternização do crime e do criminoso. 

Disponível em:<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-penal/direito-ao-esquecimento-
eternizacao-do-crime-e-do-criminoso/>Acesso em: 25. out. 2019.  
33   BRASIL. Lei nº 7.210, DE 11 DE JULHO de 1984. Lei de Execução Penal. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF.  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm> Acesso em: 25. Out. 2019. 
34 TELES, Ney Moura. Direito Penal. Vol. 1, Parte Geral. 2 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2006.n.p.  
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O sigilo da folha corrida, atestados ou certidões após o cumprimento ou 
extinção da pena é consectário do chamado “direito ao esquecimento” – 
direito de não ser lembrado contra sua vontade,especificamente no que tange 
a fatos de natureza criminal –, admitido no direito estrangeiro e perfeitamente 
aplicável em nosso ordenamento, com fulcro no fundamento constitucional 
da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e na inviolabilidade da 
intimidade, vida privada, honra e imagem(art. 5º, X, da CF).Tal direito decorre 
ainda da própria necessidade de estabilização das relações jurídicas e de 
contenção temporal dos efeitos estigmatizantes do encarceramento. Daí 
decorre a premissa basilar de que o sigilo e a exclusão de dados junto aos 
institutos de identificação são efetivamente direitos, oponíveis ao Estado 
tanto individual quanto coletivamente35. 

 

Desta forma, denota-se que no âmbito penal o direito ao esquecimento consiste 

no direito do cidadão egresso, aquele por sua vez já teve a sua pena cumprida perante 

o judiciário e a sociedade, ter o direito de pleitear o fato pretérito ou presente do qual 

ele almeja que seja esquecido, vez que tais fatos ao serem expostos podem acarretar 

danos36.  

Observa-se que o intuito do direito de ser esquecido, é corroborar com a 

ressocialização do preso, uma vez que existe uma estigmatização e um preconceito 

elevado que impede a reintegração do cidadão egresso ao convívio social, mesmo 

após já terem cumprido toda a sua pena. Além disso, outro ponto de extrema 

relevância é ponderarmos acerca da proibição da imposição de uma sanção penal em 

caráter perpétuo, conforme preceitua nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, 

XLVII, alínea b37.  

Assim, levando em consideração ao que foi exposto acima, tem-se que as 

informações e as notícias que se propagam por meios eletrônicos, estão eternizando 

nas mídias sociais, fatos criminais ocorridos no passado como se ad aeternum 

fossem, fazendo com que a sanção penal imposta ao réu perdure por intermináveis 

 

35 ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução penal: teoria crítica. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2018.n.p. 
36  BACH, Marion. Direito ao esquecimento e Direito Penal: A questão dos antecedentes criminais. 

Disponível em: <https://canalcienciascriminais.com.br/direito-ao-esquecimento-e-direito-penal> 
Acesso em: 25. set.2019. 
37 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: […] b) 
de caráter perpétuo; [...]. 
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anos, de fato, além de sua própria condenação criminal38. Neste contexto, aduz  

Santos:  

 

Uma vez que, em não havendo esse respeito, a sua reintegração à sociedade 
fica em muito prejudicada, pois o preconceito contra ex-presidiários é tão 
grande, que poucas são suas oportunidades de emprego, e até mesmo as 
possibilidades de encontrarem alguém com quem possam se relacionar, isso 
se torna ainda mais difícil, quando existem pessoas que fazem questão de 
sempre estarem reacendendo na memória dos outros, o que fez aquela 
pessoa um dia, impedindo o indivíduo de proceder na sua busca por uma vida 
normal39.  

 

 

Com efeito, resta certo que tais informações prejudicam imensamente a 

reintegração do cidadão egresso na sociedade, vez que ficam impossibilitados de 

conseguirem emprego, bem como são eternamente mal vistos perante a sociedade, 

motivo pelo qual defende-se a aplicação do direito de ser esquecido no âmbito penal. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, chega-se à conclusão de que vivemos em uma sociedade 

em que as notícias e informações são produzidas e distribuídas em massa, para toda 

e qualquer pessoa acessá-la, diante de tal situação surgem novas problemáticas 

alinhadas com o desenvolvimento tecnológico e em consequência disso, emerge o 

direito ao esquecimento como um meio de proteger e garantir o direito de olvidar 

determinados fatos, que ao serem exposto podem causar aborrecimentos.  

Ocorre que tal instituto, não é um direito absoluto, razão pela qual deve-se levar 

em consideração cada caso em concreto, utilizando-se de uma técnica de 

sopesamento de direitos. Além disso, destaca-se que com a utilização da técnica 

adequada para aplicação do direito ao esquecimento, colabora-se com o rumo da 

uniformização das decisões de modo a dar maior estabilidade e eficácia. 

 

38 SILVA, Martins Ezequias. Aplicação do Direito ao Esquecimento no Processo de 

Ressocialização. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/69998/aplicacao-do-direito-ao-
esquecimento-no-processo-de-ressocializacao>. Acesso em: 25. Out. 2019. 
39 SANTOS, Raphael Alves. O direito ao esquecimento dos condenados. Revista eletrônica 
direito.net, 2013. Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5781/O-direito-ao-
esquecimento-dos-condenados> Acesso em: 25. out. 2019.  



20 
 

 

Isto posto, mediante a análise de cada caso em concreto será observado qual 

direito deverá prevalecer com a realização de um juízo de ponderação, cujo o intuito 

é preservar o interesse público e principalmente os fatos considerados de extrema 

relevância social, uma vez que não se pode apagar a história. Frente a isso, é de 

extrema importância ser observado o transcuro temporal dos fatos como um meio para 

ponderar a existência de interesse da coletividade.  

Ademais, constatou-se que o direito de ser esquecido não pode ser aplicado de 

forma genérica, vez que se trata de um instituto cuja amplitude atinge a diversos 

direitos fundamentais, tais como o direito à liberdade de expressão, a proibição de 

censura e o direito à informação. 

Outrossim, o que se almeja demonstrar no presente artigo é a possibilidade de 

aplicação do direito de ser esquecido no âmbito penal como forma de contribuir para 

ressocialização e impedir o prejuízo que as informações pretéritas ao serem  

divulgadas podem causar na reintegração social do preso, uma vez que é evidente 

que existe certo preconceito e estigmatização ao cidadão que foi um dia condenado. 

Por fim, salienta-se que o que se pretende com o presente instituto não é apagar 

as transgressões penais de forma a favorecer o agente considerado criminoso, mas 

sim, de facilitar que depois de cumprida sua pena, o cidadão egresso possa voltar ao 

seio da sociedade sem que seja eternamente julgado, afinal de contas, nosso próprio 

ordenamento jurídico impede a imposição pena perpétua.  
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