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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivos analisar o direito ao esquecimento como forma de proteção 
aos direitos fundamentais e dignidade na era digital assim como assegurar aos indivíduos o 
direito à privacidade, frente às novas tecnologias que ampliaram o acesso e a divulgação de 

informações nos meios digitais, por meio das redes sociais, provedores ou buscadores de 
informação na internet e das redes televisivas, e garantir o direito de escolha em se reviver as 

situações que possam causar algum dano social, econômico ou psicológico ao indivíduo. O 
direito ao esquecimento não pretende proibir a divulgação de informações, apenas restringir 
que determinadas informações pessoais sejam divulgadas sem permissão, situação cada vem 

mais recorrente na sociedade superinformacional em que vivemos, na qual as informações são 
amplamente divulgadas em um pequeno espaço de tempo. Embora já ocorram muitas 

discussões sobre o tema na esfera jurídica brasileira, ainda não existe uma legislação especifica, 
há apenas o enunciado 531, da Jornada de Direito Civil, e interpretações legislativas referentes 
a outros temas, situação que faz emergir a necessidade do aprimoramento normativo para se 

tutelar as decisões juristas pois a garantia deste direito não viola o direito à informação, mas 
protege o direito e o poder de escolha dos indivíduos, assegurando a autonomia destes.   Nesse 

contexto, utiliza-se o método teórico bibliográfico que consiste na pesquisa de obras que tratam 
do tema. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Direito; Privacidade; Tecnologias.  
 

 
RIGHT TO FORGETFULNESS: PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND 

DIGNITY IN THE DIGITAL AGE  

 

This study aims to analyze the right to forgetfulness as a form of protection of fundamenta l 
rights and dignity in the digital age, as well as to assure individuals the right to privacy, in the 
face of new technologies that expanded the access and dissemination of information in digita l 

media, through social medias, networks, browsers of information on the Internet and TV 
broadcasters, and to ensure  the right of choice in reliving situations that may cause them some 

social, economic or psychological harm. The right to forget is not intended to prohibit the 
disclosure of information, only to restrict that certain personal information is disclosed without 
permission, situation that is increasingly recurring in the superinfomatio nal society in which 

we live, in which information is widely disseminated in a short space of time. Although there 
are already many discussions on the subject in the brazilian legal sphere, there is no specific 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/right
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/to
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/protection
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/of
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/human
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/and
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/dignity
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/in
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/the
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/digital
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/age
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legislation yet, there is only the wording 531 of the Jornada de Direito Civil and legislat ive 

interpretations referring to other subjects, the situation emerges the need for normative 
improvement to protect legal decisions. Because the guarantee of this right does not violate the 

right to information, but rather protects the right and power of choice of individuals, ensuring 
their autonomy.   In this context, the theoretical bibliographic method is used, consistent with 
the research of works dealing with the subject. 

 
KEY WORDS: Law; Privacy; Technologies.   
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1 INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos, as tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano das 

pessoas, e isso acabou provocando mudanças no modo de a sociedade se comunicar, pois os 

avanços tecnológicos aumentaram a velocidade da proliferação das informações, 

transformando-a sociedade em superinformacional. Atualmente, basta uma simples pesquisa 

com um celular conectado na internet para se obter diversas informações sobre temas, produtos 

ou pessoas, o mesmo ocorre com a divulgação de informações, porém não se estende à 

verificação da veracidade destas. 

O direito enquanto ciência social deve acompanhar o desenvolvimento da sociedade e 

apresentar respostas e soluções aos conflitos oriundos de cada época, portanto, atualmente, deve 

estar cada vez mais atrelado às demandas oriundas do acesso e divulgação de informações nos 

meios virtuais que venham a ferir o direito dos indivíduos.  

Com o objetivo de analisar a evolução da sociedade e os avanços tecnológicos e a 

necessidade de aplicação do direito a esquecimento como forma de proteção aos direitos 

humanos e a dignidade na era digital, neste trabalho empregou-se o método teórico bibliográ fico 

que consiste na pesquisa de obras, periódicos, artigos, casos e material eletrônico que tratam do 

tema. 

Inicialmente se destacou que, mesmo com os avanços e o domínio das tecnologias, a 

sociedade ainda vivencia alterações significativas na forma de se comunicar, pois ainda não há 

preocupação com a checagem efetiva dos dados das informações encontradas, mesmo se 

sabendo que muitos dados, notícias e informações são propagados pela internet, 

indiscriminadamente, de forma rápida, sem que seja verificada sua autenticidade ou pedida a 

anuência dos indivíduos envolvidos. Essa falta de preocupação com a veracidade dos dados 

impulsiona o crescimento das fake news em todo o planeta e ajuda a aumentar os atuais 

problemas da sociedade relacionados à disseminação de informações, pois aquela está se 

tornando cada vez mais virtual.  

Considerando-se que o indivíduo está constantemente ligado às redes sociais e aos 

meios tecnológicos e as especificidades do ano de 2020, um ano atípico, em que ocorre 

isolamento social, consequência de uma pandemia mundial, observa-se que a sociedade tornou-

se ainda mais conectada, consequentemente, gerou-se aumento na propagação de dados, 

notícias e informações inverídicos com o objetivo exclusivo de prejudicar os indivíduos ou 

mesmo causar um caos na sociedade, seja no campo da saúde pública, da política, entre outros. 

O clima de insegurança e incerteza gerado pela pandemia e acentuado pelas inúmeras 
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informações falsas revelou uma sociedade cada vez menos preocupada com os danos causados 

aos indivíduos pelas divulgações sem controle da veracidade e anuência dos envolvidos.  

Porém, são inegáveis os benefícios gerados pelo desenvolvimento das tecnologias e a 

importância do compartilhamento de informações entre os indivíduos. No entanto, destaca-se, 

neste cenário de ampla divulgação de dados, a necessidade de aprimoramento normativo para 

se tutelar os indivíduos no tocante à privacidade e intimidade, pois, além da agilidade, a internet 

também proporciona a possibilidade de diversas lesões ao direito dos usuários. 

O direito ao esquecimento surge no ordenamento jurídico com o objetivo de proteger 

os indivíduos das lesões causadas pela ampla divulgação de dados, pois permite aos indivíduos 

a possibilidade de escolha, assegurando judicialmente que informações, dados ou notícias que 

causarem danos pessoais sejam retirados dos meios de informação, conseguindo efetivar a 

proteção dos indivíduos e de seus direitos tutelados.   

O direito ao esquecimento objetiva realizar a proteção dos direitos dos indivíduos na 

era digital, principalmente os tutelados na Constituição Federal, como o direito da 

personalidade e os direitos humanos, regidos pelo art. 5 da CF/88.  Mesmo sem legislação 

específica sobre o tema, o sistema jurídico brasileiro busca garantir a proteção da privacidade, 

a honra dos indivíduos e evitar danos à vida destes, à sua memória ou aos seus familiares. A 

tutela desses direitos, no atual cenário legislativo, ocorre ao se assegurar, via judicial, que 

dados, notícias e informações que causaram algum tipo de dano ou problema aos indivíduos 

envolvidos sejam retirados, tornando-se indisponíveis nos sites de buscas, não como forma de 

censura, como muitos defendem, mas como garantia de proteção de direitos individuais 

 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

1.  A falta de privacidade na era digital 

 

Vive-se uma era digital, em que as tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, estabelecendo um novo modelo de 

sociedade, em que os dados e informações são amplamente, de forma rápida, divulgados pelas 

redes virtuais, por meio de computadores, celulares, tablets. Esse novo modelo de sociedade, 

conhecido como sociedade superinfomacional, gera grandes benfeitorias, mas também 

possibilita uma invasão à privacidade. Carneiro (2019) defende que esse novo modelo de 

sociedade trouxe benefícios ao possibilitar a circulação de inúmeras informações, para 
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inúmeras pessoas, em tempo recorde, mas também prejuízos, haja vista que não há como se 

estabelecer a veracidade dessas informações.  

 

A capacidade de armazenamento que a internet possui, aliada a outras tecnologias que 

possibilitam o resgate e a disponibilização de fatos pretéritos, acrescida da busca pela 

vida alheia, apresentam-se como um facilitador à afronta aos direitos da pessoa 

humana em ter adormecidos os fatos pretéritos, sem que sejam relembrados à revelia 

de seus protagonistas. O Direito deve enfrentar o desafio imposto pela sociedade 

superinformacional, eis que as novas tecnologias, ao passo que servem positivamente 

a pessoa humana, também tornam-se um instrumento perigoso e potente de avanço e 

alvitre a dignidade do indivíduo (SILVA; SILVA; JUNIOR, 2015) 

 

As novas tecnologias, com o advento da era digital, mudaram severamente os meios 

de se propagar informações, o que antes demorava meses, anos, para ser difundido, hoje, em 

questão de minutos, uma quantidade de pessoas não determinadas tem acesso a essa informação 

e a divulgam, sem verificarem sua veracidade, gerando aumento de violações de direito. 

Em razão da falta de privacidade, surgiu a necessidade de se tutelar esse direito por 

meio da criação de normas jurídicas. Para Silva; Barboza (2018), a evolução das tecnologias 

traz consigo diversos fenômenos como a invasão de privacidade, por meio da divulgação de 

informação, dados e fatos, com os indivíduos sendo expostos perante toda a sociedade.   

 

A noção de privacidade não é uniforme no tempo. O surgimento de novas concepções 

de sociedade certamente interfere na definição desse direito. Não se pode buscar, em 

paradigmas de um passado distante, soluções para controvérsias geradas na sociedade 

contemporânea, onde Bauman sustenta a existência de um rompimento da divisão 

sacrossanta anteriormente existente entre a esfera pública e a privada. (SOUSA, 

2018). 

 

O crescente aumento da divulgação de informações, principalmente pelo WhatsApp, 

Instagram e Facebook, em que as informações são difundidas, sem que ocorra uma análise da 

sua autenticidade e veracidade, estabeleceu o principal problema do atual modelo de sociedade, 

as fake news. Segundo Alves (2016), estas geram um problema na sociedade, levando ao 

fenômeno da desinformação, pois acabam enganando os leitores com informações falsas, sem 

credibilidade e, muitas vezes, tendenciosas. 

 

Em um contexto onde cada vez menos se tem a preocupação em checar às 

informações, estas notícias logo se espalham, sendo por vezes tidas como verdade e 

assim podem ser o ponto chave para diversos fins, sejam eles quais forem. Dentre 

esses interesses, de ‘reescrever a história’ e criar ‘novas verdades e fatos’ a partir de 

notícias falsas, destacam-se alguns como os fins políticos (que na prática já se 

registram casos verdadeiros onde estas tiveram grande importância em campanhas 

eleitorais de grande porte) e fins publicitários, o que faz das fake news  um assunto, 

que de forma geral chama a atenção de muitos, e academicamente se mostra relevante 
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para estudos de cientistas políticos, publicitários, estudiosos dos fenômenos do 

ciberespaço, sociólogos, dentre outros. (NASCIMENTO, 2019) 

 

As fake news, para além da desinformação, também podem influenciar escolhas 

importantes da sociedade como eleições e serem prejudiciais à saúde pública, como o ocorrido 

no período da pandemia, em que se observou aumento de notícias sobre o Coronavírus, grande 

parte difundida sem a checagem de sua veracidade e repassada a uma quantidade irrestrita de 

pessoas. Venturini (2018) defende que, nas eleições ocorridas nos EUA, as fake news 

influenciaram os eleitores, pois as notícias vinculadas acabavam sendo favoráveis a alguns 

candidatos e, com isso, foram decisivas para a escolha do presidente.  

 
Chega-se ao momento atual: o momento da informação. Deve-se avaliar o seu poder 

no processo de tomada de decisões, como ela é gerada, formatada, processada, 

armazenada e oferecida ao grande público, além de se avaliar como isto afeta a vida 

do indivíduo, tanto como consumidor, eleitor, contribuinte, quanto como agente de 

decisão dentro de seu grupo. (JAMIL, NEVES, 2000) 

 

A exposição de determinadas informações nas redes virtuais, por atingir um número 

incalculável de pessoas, pode prejudicar os envolvidos, afetar sua vida profissional, familiar e 

social, tornando-os vítimas de uma exposição na internet praticamente incontrolável que gera 

constrangimentos e causa graves danos emocionais. 

 

2. Proteção aos direitos fundamentais com o avanço das tecnologias  

 

O direito ao esquecimento é uma forma de proteção aos fundamentais e dignidade na 

sociedade atual, seu principal objetivo é realizar a proteção dos indivíduos frente às invasões à 

privacidade, por meio das redes sociais, provedores ou buscadores de informação na internet e 

das redes televisivas, para garantir o direito de escolha do indivíduo em reviver as situações que 

possam causar-lhe algum dano social, econômico ou psicológico. Frajhof (2018) defende que 

o direito ao esquecimento permite que os indivíduos tenham o controle das informações 

pessoais divulgadas nas redes, para que estas não sejam difundidas sem controle. 

 

De modo geral, o direito ao esquecimento, entendido como a possibilidade de livrar -

se do conhecimento de outras pessoas uma específica situação que, embora seja 

verdadeira, e que em certo momento foi considerado relevante, não mais revela 

interesse público em razão de não está de acordo com sua devida época. (BARROS, 

2019) 
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A divulgação de dados pode levar a grandes danos aos indivíduos, afetando seus 

familiares e sua vida profissional, e o direito ao esquecimento vem como uma forma de garantir 

que se evitem danos para a proteção dos direitos humanos tão difundidos nos últimos anos.  

 

3. Princípio da dignidade humana como forma de proteção aos indivíduos   

 

A valorização da dignidade da pessoa humana está prevista no artigo 1º, inciso III: “ a 

dignidade da pessoa humana”, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), e por isso se tornou 

um dos princípios do direito brasileiro.  

 

O fundamento da dignidade da pessoa está prevista pela Constituição da República 

Federativa do Brasil em seu artigo 1°, III: “A República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 

em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III) a dignidade da 

pessoa humana”; e na Constituição Política da República do Chile em seu artigo 

1°,inciso I: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.A dignidade 

da pessoa é o fundamento principal do direito ao esquecimento, no sentido que este 

direito pretende a eliminação de informação que não está cumprindo a finalidade que 

antes tinha, e que agora só provoca dano para uma pessoa e sua família. Assim o 

direito a esquecer pretende é resguardar a dignidade de uma pessoa ede sua família 

frente a certas informações, notícias, fotos, etc., que ainda ficam nos meios de 

comunicação e que só são um prejuízo para ela.  (CABRERA, 2016) 

 

O artigo 5º da Constituição do Brasil de 1988 estabelece as garantias individuais que 

todos os cidadãos devem ter ao longo de sua vida como liberdade, direito à vida, igualdade, 

dignidade, imagem, privacidade. Por esse motivo, considera-se que a dignidade da pessoa 

humana é indispensável a todos os indivíduos e deve ser respeitada pela sociedade, desde o 

nascimento destes, tendo-se em vista sua importância para a construção de uma vida digna e 

tranquila. Simas (2017) defende que a dignidade da pessoa humana, considerada um princíp io 

constitucional, deve se sobressair aos princípios infraconstitucionais. 

   

A dignidade da pessoa humana representa um direito geral da personalidade, a base 

de todos os demais direitos relacionados à personalidade da pessoa natural, 

denominados direitos especiais, como honra, liberdade, nome, imagem, vida, 

privacidade, intimidade, entre outros. Portanto, o fundamento de todos os direitos 

relacionados à personalidade é a dignidade da pessoa humana. Essa clausula geral é o 

ponto de referência, o valor fundamental a ser objeto de tutela do estado e a base de 

inúmeras situações existenciais. (CARNACCHIONI, 2012) 

 

A dignidade constitui-se como alicerce ao direito da personalidade, um direito criado 

na Europa por juristas franceses e alemães, após anos conturbados, em virtude da Segunda 

Guerra Mundial, e que tinha o objetivo de assegurar os direitos essenciais à condição humana. 
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Embora seja um tema muito importante para a sociedade, o direito da personalidade ainda sofre 

grande resistência, pelo fato de ser identificado como um direito subjetivo de cada indivíduo. 

Para Chemin (2009), a dignidade da pessoa humana constitui a base dos direitos constituciona is 

e garante a proteção dos cidadãos, pois é um dos orientadores dos preceitos e leis do direito 

brasileiro.  

O objetivo do princípio da dignidade da pessoa humana é a proteção ao indivíduo em 

todas as suas acepções, considerando-se as mudanças ocorridas na sociedade e nos indivíduos, 

com isso, o ordenamento jurídico brasileiro deve tutelar a vida da sociedade como forma de 

proteção dos cidadãos e manutenção da ordem jurídica.  

 

4.  Direito ao esquecimento como proteção aos indivíduos em épocas de avanços 

tecnológicos  

 

Considerando-se a discussão jurídica gerada nos últimos anos e o fato de não ter sido 

elaborada uma legislação específica sobre a proteção dos indivíduos na era digital  no 

ordenamento jurídico brasileiro, a necessidade de utilização dessa legislação, em alguns casos, 

e os problemas que essa falta de tutela jurídica pode causar aos indivíduos, foi elaborado o 

enunciado 531 da VI Jornada de Direto Civil, que preceitua “A tutela da dignidade da pessoa 

humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento”. Nesse sentido, pode-se 

dizer que o direito ao esquecimento, nos últimos anos, se transformou em um instrumento de 

grande importância para se garantir a dignidade, diminuir sofrimentos, reparar erros e, acima 

de tudo, restabelecer a privacidade, a intimidade e assegurar a manutenção da proteção dos 

indivíduos em tempos de avanços tecnológicos na era digital. 

 

A internet é uma biblioteca viva que cobra no futuro os erros do passado. Uma 

suposição que não se confirmou — e a história é pródiga nesse aspecto — fica à vista 

de todos. E quem escreveu fica tão exposto quanto o prejudicado pela ilação. É nesse 

cenário que o direito ao esquecimento ganha força nos tribunais. O debate separa a 

imprensa, que defende a liberdade ampla de expressão, e seus alvos, que exigem a 

supressão de textos, verdadeiros ou não. No meio do caminho, uma tese: acrescentar 

ao texto antigo a ressalva que atualiza a informação. A informação que se tornou 

incorreta com o tempo, dessa forma, pode ser corrigida.  (ROVER, 2018) 

 

Destarte, o principal objetivo do direito ao esquecimento é realizar a proteção dos 

direitos dos indivíduos na era digital, em especial os tutelados na Constituição Federal do Brasil, 

como o direito à privacidade, intimidade, personalidade e direitos humanos; por meio do direito 

ao esquecimento, os indivíduos têm a opção de não permitir que seus dados sejam expostos e 
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que as memórias indesejadas, que lhe causem desconforto, sejam difundidas nas redes sem o 

seu consentimento.  

Assim, a auxiliar a sociedade na era da digital, encontra-se o direito ao esquecimento 

como um instrumento capaz de proteger os cidadãos de invasões à sua privacidade e da 

exposição de informações pessoais nas mídias digitais de proliferação como redes sociais, 

provedores de internet e redes televisivas. Para Silva; Barbosa (2018), o direito ao esquecimento 

surge com os objetivos de evitar exposição e possibilitar aos indivíduos garantias como a 

liberdade de poder escolher reviver ou não acontecimentos de sua vida que possam ter lhe 

causado algum dano e para evitar situações vexatórias. 

 

As pessoas têm o direito de serem esquecidas pela sociedade, pela opinião pública e 

pela imprensa. Atos praticados ou sofridos no passado não devem reverberar perpétua 

e incondicionalmente, minando uma renovação natural no ciclo da vida de qualquer 

cidadão. Essa é a ótica sustentada pela tese do direito ao esquecimento, que é mais 

uma vertente de direito pessoal a chegar ao Brasil no contexto da constitucionalização 

do Direito Civil (FERREIRA, 2018). 

 

Embora muito se discuta sobre o tema, o direito ao esquecimento não é utilizado para 

se gerar proibição na divulgação de informações, e alguns doutrinadores defendem que ele 

acabaria se tornando uma espécie de censura, gerando sobreposição a direitos garantidos com 

a Constituição como a liberdade de imprensa, informação, entre outros. O principal objetivo do 

direito ao esquecimento é realizar uma restrição à divulgação, sem a anuência dos envolvidos, 

de algumas informações pessoais destes, pelo fato de que o novo modelo de sociedade, baseado 

na comunicação e que abrange todos os lugares do mundo, resultado da globalização, não 

dispõe de um controle dos acessos, o que pode gerar reflexos positivos ou negativos na vida em 

sociedade. Segundo Altmayer (2017), o direito ao esquecimento busca a proteção da memória 

individual e a dos direitos previstos na Constituição Brasileira, na sociedade 

superinformacional.   

Considera-se o direito como o meio mais adequado de se garantir a sociedade, os 

direitos tutelados no artigo 5, caput da Constituição Brasileira, como, por exemplo, a honra, a 

privacidade, a dignidade da pessoa humana e o direito à escolha.  

 

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.  (BRASIL.1988) 

 

Antes de a sociedade entender a necessidade de sua aplicação para todos os indivíduos, 

o direito era utilizado como forma de reinserção na sociedade dos condenados que cumpriram 
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a sua pena e tinham o direito de prosseguir sua vida, sem os preconceitos existentes. Santos 

(2010) defende que as informações referentes à vida, processos e condenação, na área penal, 

devem ser mantidas restritas, em sigilo, às quais apenas os envolvidos possam ter acesso. Isso 

se deve ao fato de que a divulgação fere o disposto no código penal para a reabilitação crimina l 

do apenado, podendo impedir que os indivíduos consigam retornar à vida em sociedade sem 

nenhuma forma de preconceito e afastar-se da vida criminosa. 

Considerando que, nos últimos anos, cada vez mais as informações estão sendo 

difundidas de maneira ampla e irrestrita, evidencia-se a necessidade de se inserir o direito ao 

esquecimento em todas as áreas do direito como forma de se garantir aos envolvidos a escolha 

de reviver ou não situações passadas, assegurando-se judicialmente que informações, dados ou 

notícias que causarem danos pessoais, profissionais ou mesmo aos seus familiares sejam 

retirados de circulação. De acordo com Beltrão (2019), os indivíduos não são obrigados a 

conviver, por toda a sua vida, com os erros cometidos, pois as informações, com o tempo, 

perdem sua relevância e apenas interferem diretamente nos envolvidos.   

O direito deve acompanhar a evolução da sociedade, tendo-se em vista que é uma 

ciência social voltada a conseguir respostas aos conflitos existentes em sociedade, portanto , 

deve  assegurar que os avanços tecnológicos que ampliaram  as formas de  se disseminar  

informação, aguçando a curiosidade e fragilizando a privacidade e a violação dos direitos, não 

se sobressaiam aos direitos do indivíduo e que busque meios de solucionar os conflitos gerados, 

como forma de garantir que não ocorram violações e haja manutenção da convivênc ia 

harmônica, como preconiza  o  direito ao esquecimento.   

 

5. Entendimento legislativo em relação ao direito ao esquecimento  
 

É inegável que os avanços tecnológicos se apresentaram como facilitadores na busca 

e divulgação de informações e, consequentemente, deixaram os indivíduos mais expostos à 

curiosidade alheia. O direito enquanto ciência social deve acompanhar a evolução da sociedade 

e apresentar respostas e soluções aos possíveis conflitos oriundos de cada época.  Nesse sentido, 

nos últimos anos, o direito ao esquecimento vem sendo cada vez mais abordado nos 

julgamentos das Cortes superiores, por ser entendida a importância do tema e  para que os 

indivíduos envolvidos possam continuar suas vidas sem constrangimentos. 

Atualmente, na esfera jurídica brasileira, existem alguns casos em discussão referente 

ao direito ao esquecimento; no entanto, apesar de ser um tema muito importante para a 
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sociedade, não há uma legislação especifica sobre o tema, o que existe são interpretações 

legislativas oriundas de outros temas e o enunciado 531 da Jornada de Direito Civil.  

Destaca-se que a proteção desse direito não viola o direito à informação, tão importante 

para a sociedade, tampouco faz cesura aos meios de comunicação e pesquisa, apenas garante o 

poder de escolha dos membros da sociedade, pois, com o direito ao esquecimento, é garantido 

ao indivíduo estabelecer uma escolha do que quer ou não divulgar ou reviver. Barros (2017) 

alega que o direito ao esquecimento só passou a ter importância no Brasil após decisões do STJ 

no ano de 2015 e a análise de sua importância para se evitar danos que não poderiam ser 

solucionados.  

 

O “Direito ao Esquecimento” é uma das espécies do direito da personalidade no 

ordenamento jurídico brasileiro e reconhecido como decorrente da dignidade da 

pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Lei Suprema de 1988, e pela edição do 

Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal (CJF). 

De acordo com enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil do CJF/STJ, “a tutela 

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

esquecimento”. Repara-se que, no enunciado elucidado, é mencionado a vinculação 

do princípio constitucional da pessoa humana com o “Direito ao Esquecimento”. Por 

isso, tutelar a dignidade da pessoa humana abrange todos direitos da personalidade, 

incluindo o “Direito ao Esquecimento”, sendo seu objetivo fundamental, protege r as 

vítimas da era digital e prevenindo abusos por parte das liberdades de informação, de 

expressão e de imprensa. (RODRIGUES, 2016) 

 

Pode-se dizer que o direito ao esquecimento, atualmente, é utilizado como garantia aos 

envolvidos de escolher reviver ou não as situações que possam lhe causar algum dano. O 

objetivo principal desse direito é realizar proteção ao direito da personalidade, imagem e 

escolha, garantindo a dignidade da pessoa humana, a privacidade, a honra dos indivíduos e o 

controle de danos e injustiças.  

 

6. Análise do caso Mario Costeja 

 

O caso de maior destaque e que deixou o direito ao esquecimento conhecido 

mundialmente foi o do espanhol Mario Costeja; por meio deste, o mundo tomou consciência da 

abrangência e importância desse direito para a sociedade e o mundo jurídico.   

 

O direito a ser esquecido na internet foi reconhecido pela primeira vez na União  

Europeia. Mario Costeja González, descontente que uma pesquisa de seu nome no 

Google resultava em links de notícias antigas sobre dívidas que não mais tinha, 

denunciou o ocorrido à Agência de Proteção de Dados Espanhola, alegando que a 

indicação a esses links violava o seu direito à privacidade. O caso chegou ao Tribunal 

de Justiça da União Europeia, que decidiu em favor do indivíduo. (HELAYEL, 2016) 
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O autor acabou tendo seu direito reconhecido, e o tribunal espanhol determinou que 

todos os dados daquele fossem retirados dos meios de pesquisas. Essa decisão fez com que o 

direito ao esquecimento se tornasse conhecido mundialmente e passasse a ser utilizado em todos 

as áreas do direito, como forma de se garantir aos indivíduos autonomia e privacidade. Fariza; 

Gómes (2014) defendem que, a partir dessa decisão, os tribunais europeus começaram a utilizar 

com maior frequência o direito ao esquecimento, para que as informações pessoais dos 

indivíduos fossem retiradas dos meios de pesquisas.    

 

Em conclusão, o TJUE decidiu que o cidadão europeu tem direito de requerer ao 

provedor de buscas que exclua de sua lista de resultados os links que contenham dados 

pessoais próprios, considerando que, mesmo que incialmente esta 

disponibilização/tratamento de dados seja lícito, o passar do tempo pode torna -lo 

inadequado, impertinente ou excessivo. (MENEZES, 2017) 

 

Mario Costeja, apesar de solicitar a retirada de suas informações, acabou ficando muito 

conhecido; na Espanha não é possível localizar suas informações, no entanto, no restante do 

mundo, seus dados ficaram disponíveis em todos os sites de buscas. Mota (2018) defende que 

a dignidade da pessoa humana deve-se sobrepor aos demais direitos conhecidos no mundo. Por 

esse motivo as informações sobre Costeja deveriam ser retiradas de todos os sites de buscas, 

não apenas no local em que ele residia, pois isso acabou gerando uma insegurança jurídica que 

só será superada quando houver uma legislação específica e eficaz sobre o tema.  

 

7. Caso Aida Curi  

 

Um dos casos de amplo debate no direito brasileiro é o da Aida Curi, uma jovem 

assassinada em 1958, que ganhou destaque quando a Rede Globo resolveu realizar a 

reconstituição do caso, no programa Linha Direta, em razão da demora do julgamento dos 

envolvidos. A família da jovem, em especial seus irmãos, não concordou com a divulgação da 

reportagem, mesmo passados quase 50 anos do crime, e ajuizou uma ação de reparação de danos 

contra a Rede Globo. 

 

A emissora, décadas depois do crime em questão, relatou ocaso no programa Linha 

Direta –Justiça, o que teria ensejado dor, sofrimentos e transtornos aos familiares da 

vítima do homicídio. Os irmãos da vítima invocaram o Direito ao Esquecimento no 

que tange ao revolvimento de fatos, o qual teve o condão de reavivar a dor do passado 

atrelada ao homicídio de Aida Curi. (BARBOZA, SANTOS, 2017) 
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O direito ao esquecimento pleiteado pelos irmãos foi reconhecido pelo STF, entretanto 

os ministros não identificaram o abuso do uso da imagem da jovem e de sua família como 

também indefiram o direito de indenização aos irmãos.  

 

Os próprios recorrentes afirmam que, durante toda a matéria, o caso Aida Curi foi 

retratado mediante dramatizações realizadas por atores contratados, tendo havido uma 

única exposição da imagem real da falecida. Tal circunstância reforça a conclusão de 

que –diferentemente de uma biografia não autorizada, em que se persegue a vida 

privada do retratado –o cerne do programa foi mesmo o crime em si, e não a vítima 

ou sua imagem (RECURSO ESPECIAL Nº 1.335.153 - RJ (2011/0057428-0) v.). 

 

A discussão estabelecida acabou levando à importante conclusão de que havia a 

necessidade de elaboração de uma legislação específica sobre o tema, já que não há nenhum 

respaldo específico no ordenamento jurídico brasileiro. A criação de uma legislação específica 

e de um respaldo jurídico muito importante permitiria maior utilização do tema, assim como a 

possibilidade de o magistrado poder analisar o direito ao esquecimento como forma de proteção 

de direitos e se esquecer dos modelos preexistentes adotados pelo ordenamento jurídico.  

 

8. Caso Chacina da Candelária  

 

Outro caso importante e de grandes discussões sobre a proteção de dados e 

informações disponíveis é o da Chacina da Candelária, em que um jovem absolvido pela 

tentativa de assassinato teve sua vida exposta após o programa Linha Direta da Rede Globo 

reprisar o caso e colocá-lo como um dos envolvidos. O direito ao esquecimento foi utilizado 

nesse caso para proteger o indivíduo acusado injustamente e, assim, evitar retaliação da 

sociedade.  

 

No caso do acusado de ter participado da Chacina da Candelária, a  4ª Turma do STJ 

condenou a Globo a pagar R$ 50 mil de indenização por danos morais. Entendeu que 

a menção de seu nome como um dos partícipes do crime, mesmo esclarecendo que 

ele foi absolvido, causou danos à sua honra, já que ele teve o direito de ser esq uecido 

reconhecido. A Chacina da Candelária aconteceu em 1993 no Rio de Janeiro, em 

frente à Igreja da Candelária. Numa madrugada de julho, policiais à paisana abriram 

fogo contra as cerca de 70 crianças e adolescentes que dormiam nas escadarias da 

igreja. Várias ficaram feridas e oito morreram. Três policiais foram condenados pelo 

crime e dois foram absolvidos . (CANÁRIO, 2013) 

 

O autor da ação acabou com o seu nome divulgado no programa, mesmo já tendo sido 

absolvido da coautoria dos crimes; segundo o autor, essa exposição atacou seriamente seu 

direito à privacidade, intimidade, gerando grandes prejuízos emocionais, familiares e 



16 

 

profissionais. Em razão disso, em sua ação, ele solicitou que a emissora não utilizasse seu nome 

nem que o vinculasse ao crime, além de que a Rede Globo deveria retirar as informações 

disponíveis e ainda lhe pagar uma indenização por danos morais, tendo em vista que sua vida 

foi inteiramente afetada pela reportagem. A 4º turma do STJ acabou deferindo todos os pedidos 

do autor. 

 

A 4ª Turma do STJ condenou a Globo a pagar R$ 50.000,00 de indenização por danos 

morais. Entendeu que a menção do nome do recorrente como um dos partícipes do 

crime, mesmo esclarecendo que ele foi absolvido, causou danos à sua honra. O 

fundamento utilizado foi reconhecimento do direito ao esquecimento, prevalecendo o 

critério de não haver necessidade de retomar fatos passados contra a sua vontade, o 

que seria superior ao direito de liberdade de expressão da atividade da imprensa 

(LOPES, 2018).  

 

O direito ao esquecimento foi utilizado nesse caso como um mecanismo de proteção à 

integridade e privacidade, pois, mesmo que ocorridos há alguns anos, os fatos já haviam 

prejudicado a vida pessoal do autor no passado e lhe causado diversos danos. Com o advento 

da era digital, uma nova divulgação vinculada à sua imagem poderia lhe impor atos que 

poderiam ser irreparáveis e danos irreversíveis, não apenas a ele, mas a todos os seus familia res. 

Com isso, o direito ao esquecimento possibilitou que o autor escolhesse reviver ou não os fatos 

já ocorridos e, mesmo que importantes para a sociedade, já superados e não relacionados ao 

autor. 

 

9. Caso Aline Cristina Tertuliano da Silva 

 

O caso Aline Cristina Tertuliano da Silva é um dos analisados pelo direito brasileiro.  

Aline foi participante do reality show Big Brother Brasil, da Rede Globo de Televisão, e, após 

a sua saída, solicitou, por meio judicial, que todas as informações vinculadas à sua participação 

do reality show fossem excluídas de sites de busca da internet, pois, segundo a autora, elas 

acabariam ofendendo a sua imagem, tendo em vista a exposição nas redes, a rejeição causada 

no programa e o atual momento de sua vida. 

 

Incomodada com a exposição e com o teor da matéria, que também dizia que ela havia 

ganhado o ‘apelidinho de Aline X-9’ durante o programa, Aline foi ao Judiciário e 

venceu uma demanda contra a Globo, a RBS e a Empresa Baiana de Jornalismo para 

que todas retirem o conteúdo que a menciona do ar e a indenizem, de forma solidária, 

em R$ 20 mil por danos morais. Segundo o voto do relator do caso no Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), Alcides Leopoldo e Silva Júnior, Aline 

“abdicou da vida pública, trabalha atualmente como carteira e se opôs à divulgação 

de fatos da vida privada,” mas “teve fotografias atuais reproduzidas sem autorização, 

extraídas de seu Facebook, sofrendo ofensa a sua autoestima”. Mesmo a pessoa 
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pública, decidiu o magistrado, tem direito à preservação de sua vida privada e muito  

mais aquela que abandonou a exposição pública e a notoriedade, “não se evidenciando 

o interesse jornalístico atual na divulgação de fatos passados e presentes da autora, 

que como afirmado lhe causaram danos ao seu relacionamento familiar, pessoal e 

profissional”. (ROLLEMBERG, 2020) 

 

O objetivo de Aline era conseguir voltar à sua vida normal, sem que a participação no 

BBB prejudicasse sua imagem; por esse motivo, a participante não solicitou nenhuma 

indenização, seu objetivo era apenas que a sua imagem não fosse mais vinculada ao programa, 

pelo fato de ter sido uma das participantes mais rejeitadas da edição. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Conclui-se que a sociedade sofreu grandes alterações nos últimos anos, em razão da 

inserção cada vez maior das tecnologias, e o direito ao esquecimento tornou-se uma das formas 

utilizadas pelo direito brasileiro para estabelecer a manutenção das garantias individuais como 

a proteção dos direitos humanos, o estabelecimento da privacidade, imagem, dignidade, honra 

dos indivíduos que acabam tendo as informações amplamente divulgadas para o restante da 

sociedade sem o questionamento do interesse daqueles.   

Mesmo com o intuito principal de estabelecer a proteção dos indivíduos, há uma parte 

da sociedade que acredita que o direito ao esquecimento censurará os meios de comunicação, 

causando problemas à liberdade de imprensa e impedindo a divulgação de informações. Mas, 

destaca-se que grande parte das informações disponíveis na internet não têm necessidade de 

serem difundidas e apenas afetam os envolvidos, gerando dano à sua intimidade e privacidade.   

Analisa-se, ainda, que a exposição dos dados pessoais pode gerar danos, 

constrangimentos, lesões às vítimas e a seus familiares. O direito ao esquecimento se 

transformou, então, em um instrumento capaz de proteger os direitos humanos e a dignidade na 

era digital.  

No caso Mario Costeja, um dos principais casos em que se utilizou o direito ao 

esquecimento, garantiu-se a retirada dos dados do indivíduo dos provedores de internet, de 

modo que ele não ficasse exposto perante toda a sociedade, o que lhe causaria alguns problemas. 

Nota-se que seu principal objetivo era ser esquecido, para que sua vida não fosse afetada em 

relações às questões pessoais e profissionais. Embora o direito ao esquecimento tenha sido 

aplicado na Espanha, seu país de origem, Costeja acabou sendo conhecido por toda a população 
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mundial, mostrando a necessidade de uma tutela jurisdicional capaz de proteger os indivíduos 

em todos os lugares do mundo, considerando a sociedade cada vez mais digital.  

Os casos Aida Curi, Chacina da Candelária e Aline Cristina Tertuliano da Silva, 

apresentados e analisados, foram os primeiros discutidos no direito pátrio, e, com eles, surgiu 

a necessidade de se estabelecer normas, enunciados sobre o tema em nosso país e fornecer aos 

julgadores uma norma jurídica para tutelarem o tema.  

Na análise do caso Aida, conclui-se que o direito ao esquecimento foi utilizado como 

forma de proteção à imagem e memória dos envolvidos, em especial, de seus familia res, 

garantindo o respeito ao passado; já no caso da Chacina da Candelária conseguiu-se a proteção 

de um indivíduo acusado injustamente; por fim, no caso de Aline Cristina Tertuliano da Silva, 

o direito ao esquecimento foi utilizado como um meio de se realizar a proteção da dignidade e 

manutenção da privacidade da autora.  Em todos os casos discutidos, destaca-se que a proteção 

do uso da imagem, da privacidade e o direito de esquecimento devem prevalecer ante os outros 

direitos, considerando-se que o direito ao esquecimento vem como um meio de defesa dos 

indivíduos às garantias individuais como a dignidade e os direitos humanos.  

Conclui-se que a era digital trouxe muitos benefícios para a sociedade, fazendo com 

que as informações se tornassem mais rápidas e precisas, mesmo sem a análise de veracidade, 

o que pode gerar inúmeros prejuízos aos envolvidos. Para garantir aos indivíduos o direito de 

escolha de reviver as situações sofridas ou retirar de circulação informações inverídicas ou que 

lhes causem prejuízos irreparáveis, o direito ao esquecimento se tonou a principal forma de 

prevenir e corrigir injustiças em nossa sociedade. Destaca-se ainda que, embora venha 

ganhando grande destaque, ainda não existe uma legislação específica sobre tema, no Brasil 

conta-se apenas com o Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil, havendo a necessidade 

de os juristas brasileiros elaborarem uma legislação específica sobre o tema, para que os 

julgadores possam realizar uma análise adequada, como forma de garantir a manutenção dos 

direitos individuais.  
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