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RESUMO 

 

Tendo por base os direitos fundamentais não explícitos decorrentes do sistema jurídico 

constitucional, o direito ao esquecimento apresenta-se como uma expressão da proteção que 

se dá à privacidade e intimidade em face do desenvolvimento constante da sociedade da 

informação, buscando a tutela da dignidade humana no que diz respeito a evitar que 

acontecimentos passados sejam explorados indeterminadamente ao longo do tempo. O 

objetivo desta pesquisa é analisar o direito ao esquecimento tendo como pano de fundo os 

direitos fundamentais. A abordagem será feita através do estudo da doutrina especializada e de 

dois precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos quais se analisou a concessão do 

direito ao esquecimento em conflito com os direitos fundamentais à liberdade de expressão, 

de informação e o direito à memória. Trata-se dos Recursos Especiais 1.335.153/RJ e 

1.334.097/RJ, por meio dos quais se assentou a tendência de confirmar o direito ao 

esquecimento como direito fundamental da personalidade, não explícito na Carta Magna, cujo 

reconhecimento deve acontecer, quando em conflito com outros direitos fundamentais, através 

da ponderação de valores. 

 

Palavras-chave: Direito ao esquecimento. Direitos fundamentais. Liberdade de informação. 

Direito à memória. Ponderação. 



 

ABSTRACT 

 

Based on the non-explicit fundamental rights from the constitutional legal system, the right to 

be forgotten has been presented as an expression of the protection that gives the privacy and 

intimacy in the face of constant development of the information society, seeking the 

protection of human dignity in respect to avoid that past events might be indefinitely 

exploited over time. The aim of this research is analyze the right to be forgotten with the 

backdrop of fundamental rights. The approach will be based on the study of specialized 

doctrine and two precedents of the Superior Court of Justice (STJ), in which it examined the 

granting of the right to be forgotten in conflict with the fundamental rights to freedom of 

expression, information and the right to memory. The study presented two Special Features 

1.335.153/RJ and 1.334.097/RJ, which were used to confirm the right to be forgotten as a 

fundamental right of personality, not explicit in  the Constitution, that recognition should 

happen when in conflict with other fundamental rights by weighing values. 

 

Keywords: Right to oblivion. Fundamental rights. Freedom of information. Right to memory. 

Weighting. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Hoje se vive uma época marcada pela acessibilidade crescente aos meios de 

comunicação, ao contrário do que ocorria há pouco mais de 30 anos, quando as informações 

precisavam ser buscadas em escritos ou, quando eram ofertadas, vinham sob a forma 

midiática limitada da televisão e do rádio. A contemporaneidade é assinalada pela facilidade 

que se tem de alcançar as informações. 

Não é mais necessário buscá-las, na maior parte das vezes, pois são colocadas por 

meios diversos: rádio, televisão e internet, tudo ao alcance de um toque. 

A internet forma uma rede com um alto alcance, na medida em que qualquer 

informação, antes organizada livros e enciclopédias, pode ser alcançada em grande quantidade 

em frações de segundo. 

Nesta velocidade, nem sempre se pode controlar o que é exposto sobre os indíviduos, 

que dados estão sendo consultados, por quem e por que. 

A privacidade, nestes tempos, requer adequação em seus conceitos para que não seja 

frequentemente violada. Não se pode mais confiar no tempo como único agente cicatrizante 

sobre feridas sociais. 

Há alguns anos, por exemplo, o autor de um crime, condenado e apenado, podia 

apenas mudar-se, após o cumprimento da sentença, e, então, recomeçar sua vida em outro 

lugar, onde não seria ligado ao seu passado com tanta facilidade. 

Uma atitude vergonhosa, uma palavra, um ideal que não mais represente aquele que o 

externalizou, tudo seria curado apenas com o decurso do tempo. Ainda que, à época, houvesse 

sido o fato amplamente divulgado em reportagens jornalísticas, ainda que, por ser verdadeiro 

e legítimo, tenha repercutido na sociedade ao tempo de seu acontecimento, ainda assim o 

tempo haveria de garantir o esquecimento do ocorrido, de forma que o agente, culpado ou não 

pelo que lhe fora imputado, poderia esquecer e ser esquecido. 

O objeto deste trabalho inclui a análise de um direito da personalidade moderno na 

justiça brasileira, o direito ao esquecimento. 

Tal direito seria fundamental e não explícito, decorrente de outros, como a honra, a 

imagem e a vida privada. 

Possui vários âmbitos de atuação, sendo marcadamente lembrado quando se debate o 

direito do preso condenado a ser esquecido pelo crime que cometeu, como forma de não 

perpetuação da pena. Contudo, pode ser visto sob outros aspectos. 

Recentemente, vieram à tona julgamentos emblemáticos realizados pelo Superior 
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Tribunal de Justiça, como o REsp 1.334.097/RJ, no qual o Tribunal reconheceu o direito ao 

esquecimento. Tratou-se, no caso supracitado, de exibição, após 13 anos do ocorrido, de 

programa televisivo no qual se rememorava uma sequência de assassinatos chocantes 

ocorridos no Rio de Janeiro, situação conhecida como “Chacina da Candelária”. O autor, 

posteriormente absolvido no processo penal, viu-se novamente ferido pela exibição de sua 

imagem ligada ao fato, tanto tempo depois. O Tribunal então reconheceu a existência de um 

direito ao esquecimento do autor, em não ser mais ligado ao acontecimento em questão, ainda 

que tenha sido esclarecida no programa a absolvição do acusado. 

Sob outro ponto de vista, pode-se perceber que a garantia do direito ao esquecimento 

resultou, diretamente, numa proibição de conteúdo informativo a ser veiculado. 

Tem-se que a liberdade de imprensa, bem como de expressão e de informação, são 

inerentes ao direito brasileiro na atualidade. Tanto que são garantidas na Constituição Federal. 

O direito ao esquecimento teria, então, proteção constitucional com aspecto de direito 

fundamental? Quais seriam as características definidoras deste direito? Até que ponto pode-se 

afirmar que o esquecimento sobre determinados fatos não fere direitos fundamentais 

expressamente protegidos? 

A resposta destas perguntas são os objetivos do presente trabalho, que será 

desenvolvido em três capítulos, através de extensa pesquisa bibliográfica, doutrinária, 

jurisprudencial e da legislação pertinente. 

Para responder tais perguntas, primeiro serão conhecidos alguns aspectos dos direitos 

fundamentais, bem como as teorias que definem sua aplicabilidade na esfera privada. 

 No segundo capítulo, será conceituado o que a doutrina moderna define como direito 

ao esquecimento, bem como serão explanadas suas principais características. 

Por fim, serão estudados dois casos em que a jurisprudência brasileira precisou 

analisar a aplicação do direito ao esquecimento em conflito com direitos fundamentais, 

através do entendimento das técnicas de ponderação. 

Assim, a atualidade e relevância do tema proposto decorre diretamente da colisão 

entre o direito ao esquecimento e outros considerados fundamentais, como o direito à 

liberdade de expressão, e, por isso, necessita de análise e ponderação tendo por base o 

desenvolvimento da sociedade em direção à globalização de informações, em que a aplicação 

dos direitos fundamentais necessita romper os obstáculos outrora enfrentados em relação a 

particulares. 
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2 DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUA APLICABILIDADE À ESFERA PRIVADA 

 

Nem sempre se concedeu aos direitos fundamentais a eficácia que hoje possuem. 

A trajetória que levou à sua constitucionalização na maioria dos Estados contemporâneos 

iniciou-se de forma singela, buscando, primeiramente, proteger o indivíduo em suas relações 

com o Estado. Apenas a evolução de tais direitos, com a absorção de ideais diferenciados em 

seu círculo de abrangência, proporcionou sua efetiva aplicação nas relações entre particulares. 

 

2.1 Considerações acerca dos Direitos Fundamentais 

 

Para que seja compreendida a eficácia que os direitos fundamentais podem 

alcançar, é necessário o estudo de suas origens, bem como a delimitação de seu conceito 

conforme a doutrina atual e, por fim, o conhecimento de suas dimensões objetivas e 

subjetivas. 

 

2.1.1 Evolução histórica 

 

O surgimento dos direitos fundamentais se confunde com a própria evolução da 

sociedade, ao longo dos séculos, em sua busca pela dignidade humana.  

Assim, Silva (2005) explica que história do homem é a história de lutas em busca 

de libertação das opressões sociais e políticas impostas a partir da formação do Estado. 

Mendes e Branco (2014) atribuem ao cristianismo papel relevante na importância 

que se deu à necessidade de proteger o ser humano, pois, de acordo com a religião, o homem 

foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a ideia de que Deus assumiu a forma humana 

para redimir o homem de seus pecados atribui à natureza humana um valor intrínseco, que 

merece proteção especial no direito positivo. 

A Inglaterra inaugurou a elaboração de textos conferindo proteção aos direitos 

mínimos do homem com a assinatura da Magna Carta, em 1215, pelo rei João Sem Terra. 

“Assim, a Inglaterra é o marco da igualdade política e civil como condições indispensáveis à 

vida social” (KLOSTER, 2010 , p.2) 

Nos séculos XVII e XVIII o pensamento individualista começou a sobrepor o 

interesse do homem sobre o poder estatal. A ideia é que a autoridade pública limita-se frente à 

supremacia do indivíduo sobre o Estado. O homem, por seu valor intrínseco, possui direitos 

existentes antes mesmo do Estado e que, por isso, lhes servem de base e legitimação. 
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A partir desses ideais foram elaboradas outras cartas, com relevante importância a 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, fruto da Revolução Francesa, e 

Declaração de Direitos da Virginia, em 1776, com origem no movimento de independência 

norte-americano, quando se deu a positivação dos direitos inerentes ao homem, até então 

“mais afeiçoados a reivindicações políticas e filosóficas do que a normas jurídicas 

obrigatórias, exigíveis judicialmente” (MENDES; BRANCO, 2014, p. 144). 

Essas primeiras declarações têm em comum a defesa de direitos como a 

igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Dimoulis e Martins (2012) seguem essa linha 

de pensamento, ressaltando que a principal diferença entre as declarações americanas e a 

declaração francesa está assentada no fato de que os textos americanos são marcadamente 

individualistas, enquanto o francês confia ao legislador a representação do interesse geral. 

Concebidos pelo dever de abstenção estatal, os direitos fundamentais assentados 

no valor da liberdade foram os primeiros a serem positivados, por isso são chamados de 

direitos de primeira geração. Estão entre eles estão os que há pouco foram citados como 

integrantes das declarações americanas e francesa, pois são direitos civis e políticos 

reivindicados nos períodos das respectivas revoluções burguesas. Exigem respeito às 

liberdades individuais, primando pela igualdade formal antes da igualdade material, e 

ostentam pretensão universalista. 

Nesse sentido, Mendes e Branco (2014, p. 144): 

 
São considerados indispensáveis a todos os homens, ostentando, pois, pretensão 
universalista. Referem-se a liberdades individuais, como a de consciência, de 
reunião, e à inviolabilidade de domicílio. São direitos em que não desponta a 
preocupação com desigualdades sociais. O paradigma de titular desses direitos é o 
homem individualmente considerado. Por isso, a liberdade sindical e o direito de 
greve – considerados, então, fatores desarticuladores do livre encontro de indivíduos 
autônomos – não eram tolerados no Estado de Direito liberal. A preocupação em 
manter a propriedade servia de parâmetro e de limite para a identificação dos 
direitos fundamentais, notando-se pouca tolerância para as pretensões que lhe 
fossem colidentes. 
 

A partir das primeiras décadas do século XX, iniciou-se a consagração dos 

direitos de segunda dimensão, a partir da noção de igualdade material, assegurada pela 

garantia de direitos sociais, econômicos e culturais. Nesse momento, o dever de abstenção 

estatal que reinou durante o liberalismo deu lugar ao dever de prestação positiva exigível do 

Estado, na busca pela diminuição das desigualdades sociais. 

Aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1948, a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem teve importância histórica na medida em que reuniu, em um só 

documento, além dos direitos e garantias individuais, os direitos sociais. Apesar da 
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problemática de não possuir eficácia normativa, Silva (2005) assevera que, ao longo dos anos, 

buscou-se a efetivação de seus princípios por meio da assinatura de Pactos e Convenções no 

seio da ONU, com o fim de conferir aplicabilidade jurídica aos direitos fundamentais. 

O processo de evolução dos direitos fundamentais continua com o surgimento dos 

direitos de terceira dimensão, no final do século XX, a partir do ideal de fraternidade e 

solidariedade entre as nações desenvolvidas e subdesenvolvidas. Tratam-se de princípios 

transindividuais, pertencentes a uma coletividade indeterminada, ao gênero humano em si, 

diferenciando-se, assim, daqueles albergados nas duas primeiras gerações.  São dotados de 

alto referencial humanístico e universal, acima da proteção individual ou de um grupo 

determinado. Entre outros, estão aqui incluídos os direitos ao meio ambiente, ao patrimônio 

cultural, ao desenvolvimento e à paz (BONAVIDES, 2004, p. 569). 

Reconhece-se, ainda, a existência de uma quarta dimensão de direitos 

fundamentais, consequência da globalização política, caracterizada pelos direitos à 

democracia, à informação e ao pluralismo. Somente com a efetivação desses direitos é que se 

concretizará a sociedade aberta para a qual o mundo parece inclinar-se (BONAVIDES, 2004). 

Importante ressaltar que as dimensões de direitos fundamentais ora elencadas não 

constituem uma pasta fechada e imutável. Como se pode perceber, constroem-se ao longo dos 

tempos, conforme a necessidade da época e estão em constante alteração. Não se pode falar, 

sequer, de substituição de direitos de uma geração por outra, pois apenas se verifica a divisão 

conforme o ideal cuja proteção se evidencia no momento. Verdadeiramente, os direitos se 

acumulam e interagem entre as gerações, de forma que os direitos individuais, de primeira 

geração, não foram substituídos quando foi adotado o direito difuso ao meio ambiente, de 

terceira geração. Subsistem, em conjunto, no ordenamento constitucional.  

Sobre o assunto: 

 
Essa distinção entre gerações dos direitos fundamentais é estabelecida apenas com o 
propósito de situar os diferentes momentos em que esses grupos de direitos surgem 
como reivindicações acolhidas pela ordem jurídica. Deve-se ter presente, entretanto, 
que falar em sucessão de gerações não significa dizer que os direitos previstos num 
momento tenham sido suplantados por aqueles surgidos em instante seguinte. Os 
direitos de cada geração persistem válidos juntamente com os direitos da nova 
geração, ainda que o significado de cada um sofra o influxo das concepções jurídicas 
e sociais prevalentes nos novos momentos. Assim, um antigo direito pode ter o seu 
sentido adaptado às novidades constitucionais. Entende-se, pois, que tantos direitos 
a liberdade não guardem, hoje, o mesmo conteúdo que apresentavam antes de 
surgirem os direitos de segunda geração, com as suas reivindicações de justiça 
social, e antes que fossem acolhidos os direitos de terceira geração, como o da 
proteção ao meio ambiente. Basta que se pense em como evoluiu a compreensão do 
direito à propriedade, desde a Revolução Francesa até a incorporação às 
preocupações constitucionais de temas sociais e de proteção do meio ambiente. Os 
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novos direitos não podem ser desprezados quando se trata de definir aqueles direitos 
tradicionais. (MENDES; BRANCO, 2014, p. 145) 
 

No Brasil, apesar da formalização de um rol de direitos fundamentais nas 

constituições desde a Constituição do Império de 1824, somente foram reunidos os direitos de 

primeira, segunda, terceira e quarta gerações na Constituição de 1988, que lhes conferiu status 

de cláusula pétrea. Sarlet (2012) afirma que, com efeito, em comparação com o direito 

constitucional anterior, é possível constatar a existência de algumas inovações significativas 

no âmbito dos direitos fundamentais, sendo possível afirmar, de certo modo, que a matéria foi 

tratada com a relevância que merece pela primeira vez na história do constitucionalismo 

pátrio. 

 

2.1.2 Delimitação conceitual e terminologia 

 

O uso da terminologia “direitos fundamentais” não é pacífico na doutrina. 

Verifica-se no direito positivo, tanto constitucional como internacional, a ampla utilização de 

outros termos para referência aos direitos do ser humano, entre eles expressões como “direitos 

humanos”, “direitos do homem”, “direitos humanos fundamentais” e tantas outras. A 

importância que reside na definição de “direitos fundamentais” vai além da mera definição 

terminológica, é alvo de grande discussão doutrinária e possui relevantes consequências de 

ordem prática. 

É possível determinar a diferença entre “direitos fundamentais” e “direitos 

humanos” a partir do âmbito de abrangência adotado, pois “a relação que se estabelece entre 

direitos humanos e direitos fundamentais se traduz na seguinte fórmula: estes são espécies, ao 

passo que aqueles se constituem em fundamento de validade (gênero)” (MARQUES 

JÚNIOR, 2014, p. 31). 

Os direitos humanos seriam, assim, valores universais, genericamente 

considerados, com aspectos, desta maneira, supranacionais, a partir dos quais se definem os 

direitos fundamentais. 

Sarlet (2012) explica que a confusão entre as expressões “direitos humanos” e 

“direitos fundamentais” possui um aspecto de semelhança causado, em parte, pela titularidade 

do ser humano (ainda que coletivamente considerado) em ambos os casos. 

O autor segue na linha de raciocínio de que uma possível diferenciação parte do 

princípio de que os “direitos humanos” estão consagrados no âmbito do direito internacional, 

independente de constitucionalização na ordem jurídica de qualquer Estado. Possuem âmbito 
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mais abrangente, incluídos aí todos os direitos inerentes à condição humana, antecedentes à 

própria normatividade estatal e superiores a ela. Os “direitos fundamentais”, por sua vez, 

constituem parte integrante do sistema constitucional positivado, de forma que são limitados 

temporal e espacialmente, sendo efetivados no sistema jurídico do Estado que os reconhece. 

Sob este ponto de vista, são parte integrante dos “direitos humanos”, que, institucionalizados, 

são limitados e objetivamente reconhecidos. Assim, o critério separador entre as duas 

expressões está na positivação, de forma que “direitos humanos” possuem caráter mais amplo 

e abrangente, de difícil delimitação e “direitos fundamentais” são mais restritos e circunscritos 

pela constitucionalização, passando a constituir os “direitos humanos” quando internalizados 

como parte integrante de determinado Estado. 

Ressalta, ainda, que a diferenciação adotada corriqueiramente possui implicações 

de ordem prática quando se discute a eficácia dos direitos debatidos, pois os “direitos 

humanos”, comumente reconhecidos no âmbito internacional, possuem efetividade, por isso 

mesmo, limitada. São aspectos moralmente relevantes e guiam os valores que devem ser 

adotados internamente pelos Estados. Não possuem, entretanto, aplicabilidade direta no 

sistema jurídico constitucional estatal, pois ao direito internacional não se reconhece, ainda, 

caráter de obrigatoriedade. Os “direitos fundamentais”, por sua vez, dotados de limitação e 

proteção interna através da positivação, constituem parte integrante de um sistema jurídico e, 

por isso, possuem efetividade reconhecidamente mais eficaz em sua aplicação, com garantias 

e remédios adotados no âmbito de sua jurisdição. 

A ideia defendida pelo autor citado parece, de fato, acertada, com a ressalva da 

aproximação crescente entre o direito internacional e o direito positivado pelos Estados, de 

forma que não são excludentes ou incompatíveis os direitos objetos das expressões ora 

diferenciadas. Pelo contrário, possuem ligação íntima e interrelacionada, como afirma o 

próprio autor. 

Silva (2005), em que pese reconhecer a dificuldade de conceituar a expressão 

“direitos fundamentais” diante da diversidade de termos utilizados para designá-los, concorda 

que são direitos positivados, reconhecidos em determinado momento histórico e 

fundamentados nas relações sociais materialmente consideradas. Essa historicidade 

característica dos direitos fundamentais implicam, por consequência, que independem da 

vontade estatal pura e simples, pois caracterizam a soberania popular em seu processo 

produtivo. 

Mendes e Branco (2014), por sua vez, defendem ser o princípio da dignidade 

humana o vetor para a definição de fundamentalidade de um direito, pois atendem a exigência 
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de respeito à vida, liberdade, igualdade e segurança do ser humano. Explicam que o princípio 

da dignidade humana atende ao interesse de limitação do poder estatal, prevenindo os 

excessos. “Os direitos e garantias fundamentais, em sentido material, são, pois, pretensões 

que, em cada momento histórico, se descobrem a partir da perspectiva do valor da dignidade 

humana.” (MENDES; BRANCO, 2014, p. 147). 

Parece acertado o consenso de que os direitos fundamentais não se confundem 

com os direitos humanos, sendo que estes estão exemplificados no campo do direito 

internacional, de forma abrangente e universal e aqueles se encontram positivados em um 

ordenamento jurídico, de forma que possuem eficácia reconhecida em seu plano de atuação. 

São, por fim, os direitos fundamentais indispensáveis à proteção da dignidade humana (base 

axiológica dos direitos fundamentais) e possuem o intuito primeiro de limitar a atuação estatal 

sobre a vida do ser humano. 

Acerca da relação entre a dignidade humana e os direitos fundamentais, o sistema 

jurídico brasileiro conferiu à dignidade da pessoa humana aspecto de fundamento do Estado 

Democrático de Direito centrado no indivíduo, de maneira que os direitos fundamentais 

devem ter como origem e fim a garantia do princípio-valor da dignidade da pessoa humana 

(SARLET, 2004). 

Assim, os direitos fundamentais podem ser considerados os direitos mínimos para 

a garantia e concretização da dignidade da pessoa humana positivados em um ordenamento 

jurídico constitucional. 

 

2.1.3 O rol aberto dos direitos fundamentais 

 

Segundo Alexy (2006), os direitos básicos do homem revestem-se de dois tipos de 

fundamentalidade: formal e substancial. 

A fundamentalidade formal decorre da posição conferida às normas de direitos 

mínimos na Constituição, isso quer dizer, as normas positivadas possuem caráter formal de 

direitos fundamentais, conferidos diretamente pela Lei Magna, e, por isso, ocupam posição 

privilegiada no ordenamento jurídico e possuem características especiais, vinculando os 

poderes Legislativo, Executivo e Juridiciário diretamente. 

A fundamentalidade substancial, por sua vez, se caracteriza quando da visão 

ampla sobre a estrutura normativa do Estado. É possível aferir a substancialidade do direito 

fundamental independente do conteúdo que lhe é conferido constitucionalmente. Quanto 

menos o constituinte regula, mais é delegado ao legislador infraconstitucional. Decorre, 
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portanto, da conexão entre os diversos ramos do direito em concordância com a estrutura 

normativa básica do Estado. 

A partir do reconhecimento da existência de normas materialmente fundamentais 

no ordenamento jurídico, a doutrina desenvolveu o ideal de que o rol de direitos fundamentais 

expressos na Constituição constituem apenas exemplos, ou seja, há, em decorrência do regime 

e dos princípios adotados na Constituição, outros direitos fundamentais ainda não positivados. 

“Daí a conclusão a que se chega é que existe uma progressividade do elenco de direitos que 

possuem esta natureza jurídica” (GONÇALVES, 2004, p. 75). Essa progressividade pode ser 

reconhecida facilmente quando se verificam as adições constitucionais à lista de direitos 

fundamentais, em decorrência da evolução social, para reconhecer formalidade aos direitos 

até então materialmente fundamentais. 

A Constituição Federal de 1988, na esteira do direito comparado, consagrou a 

abertura material dos direitos fundamentais. A leitura do Art. 5 § 2º da Carta Magna permite a 

constatação de que existem, no ordenamento jurídico brasileiro, outros direitos e garantias 

fundamentais decorrentes dos princípios e do regime constitucional vigente, bem como dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

Assim, o ordenamento jurídico brasileiro adota, para além dos direitos e garantias 

fundamentais expressamente albergados no art. 5º da Lei Maior, outros, sejam assegurados no 

texto constitucional, ou reconhecidos a partir de tratados internacionais dos quais o Brasil é 

parte ou, ainda, consequentes do regime e dos princípios da Constituição de 1988. No último 

caso, são “direitos fundamentais implícitos, subentendidos naqueles expressamente 

positivados” (SARLET, 2004, p. 99). 

  

2.1.4 Dimensão subjetiva e objetiva 

 

Durante a vigência do liberalismo burguês, os direitos fundamentais tinham, 

reconhecidamente, uma dimensão meramente subjetiva. Isto quer dizer que eram voltados ao 

indivíduo, somente, através de uma prestação negativa do Estado. A relação jurídica, até este 

ponto, era caracterizada por dois sujeitos: o indivíduo, detentor do direito e o Estado, cuja 

obrigação era não ofender esse direito. 

Esta dimensão subjetiva diz respeito ao “significado ou relevância da norma 

consagradora de um direito fundamental para o indivíduo” (CANOTILHO, 2000, p. 1216). 

Para o Estado Liberal, essa efetividade subjetiva traduzia-se na autonomia das 

relações privadas e, consequentemente, no dever de não intervenção estatal. O sujeito, sob 
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este aspecto, possuía garantias de defesa contra a opressão estatal, limitando seu poder em 

busca das garantias das liberdades individuais. 

O advento do Estado Social, por sua vez, alterou sobremaneira a visão sobre a 

dimensão dos direitos fundamentais, de forma que passaram a ser vistos sob duas faces, uma 

subjetiva e uma objetiva. Ao Estado não cabia mais somente o dever de abstenção, mas 

também o dever de prestação, como meio de garantir a efetividade dos direitos. A proteção da 

dignidade humana, neste ponto, ultrapassou a dimensão individual do direito, de modo que se 

formou uma noção de que os direitos fundamentais, para abrigarem o núcleo mínimo a que se 

propõem, devem assumir uma dimensão objetiva, comunitária e irradiante. 

Assim, Sarmento (2004, p. 134-135) explica que 

 
A dimensão objetiva decorre do reconhecimento de que os direitos fundamentais 
condensam os valores mais relevantes para determinada comunidade política. E, 
como garantia de valores morais coletivos, os direitos fundamentais não são apenas 
um problema do Estado, mas de toda a sociedade. 

 

Mendes e Branco (2014, p. 167) assinalam que “a dimensão objetiva resulta do 

significado dos direitos fundamentais como princípios básicos da ordem constitucional”. Isto 

é, os direitos fundamentais constituem a base e o norte do Estado de Direito democrático, pois 

formam um sistema de valores básicos para a sociedade e servem de orientação para a ação de 

todos os poderes constituídos. Ou seja, transcendem as posições individuais, expandindo-se 

para todo o direito positivo.  

Esta dimensão objetiva dos direitos fundamentais trazem algumas consequências 

contempláveis. 

A primeira delas diz respeito ao rompimento da visão individualista dos direitos 

fundamentais, pois o bem tutelado passa a constituir valor próprio “a ser preservado e 

fomentado” (MENDES; BRANCO, 2014, p. 168). 

Assim, a aplicação dos próprios direitos fundamentais pode ser limitada em prol 

da coletividade, pois devem ser exercidos não isoladamente, mas sim dentro do âmbito da 

vida societária. 

A partir daí se pode conferir à dimensão objetiva um efeito chamado de eficácia 

irradiante pela doutrina moderna. Essa eficácia significa que a condição de direito objetivo 

impulsiona a aplicação e interpretação da legislação infraconstitucional, de maneira que não 

cabe somente ao âmbito público a proteção dos direitos básicos, sendo que a objetividade dos 

direitos atribui diretrizes de produção, aplicação e interpretação do direito legislado. 

(SARLET, 2012). 
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Uma segunda consequência parte do pressuposto de que não basta ao poder 

público exercer seu papel de abstenção, mas que possui, também, o dever de proteção e 

garantia contra agressões provenientes de outras fontes. O indivíduo, como se pode perceber, 

encontra em outras relações sociais, inclusive de cunho particular, a desigualdade e opressão 

que sofre do Estado, de modo que cabe a este garantir a efetivação dos direitos fundamentais 

em todos os âmbitos, de forma a limitar, quando necessário, a autonomia privada em função 

da proteção da dignidade humana (SARMENTO, 2004). 

Por fim, importante ressaltar que a dimensão objetiva não desmerece a dimensão 

subjetiva dos direitos fundamentais, nem sequer a substitui, pelo contrário, fortalece sua 

aplicação, servindo de complementação, no sentido de reforçar a proteção dada pelos direitos 

fundamentais, para além de sua aplicação subjetiva. 

Assim, a importância da dimensão objetiva dos direitos fundamentais reside, 

principalmente, no fator de complementaridade que oferece à dimensão subjetiva, garantindo 

ao indivíduo a aplicação do direito considerado não somente sob aspecto formal, mas também 

em seus objetivos materiais, analisados em meio à coletividade e à obrigação estatal de 

garantia da efetividade do sistema jurídico, representados na função do direito em si, uma vez 

que possuem um núcleo essencial mínimo. Os direitos fundamentais, sob esta perspectiva, são 

orientadores não somente do direito público, mas também do direito privado, numa tentativa 

de garantir a dignidade humana em todas as relações sociais. 

 

2.2 A eficácia horizontal dos direitos fundamentais 

 

A problemática central do capítulo se desenvolve a partir da superação de ser a 

eficácia vertical a única conferida aos direitos fundamentais. 

Por eficácia vertical se entende, conforme acentua Novelino (2008), a relação de 

hierarquia que os direitos fundamentais impõem à atuação estatal, como limites ao exercício 

de poder absoluto quando em relação com os indivíduos.  

A eficácia vertical, portanto, está concebida quando identificada a desigualdade 

entre o poder do Estado e o poder do indivíduo na relação jurídica. Por isso, a incidência dos 

direitos fundamentais age controlando esta disparidade, em primeiro plano, na busca de 

proteção do ser humano contra arbítrios do poder público. O Estado era, desta feita, é o 

principal alvo da obrigação decorrente da aplicação dos direitos fundamentais. 

O advento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, como se demonstrou, 

decorrente do surgimento do Estado de Direito, trouxe à evidência o pensamento de que não é 
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somente o ente público que desempenha o papel de opressor sobre o ser humano. Ou seja, em 

relações que, até então, tinha-se a ideia de haver igualdade entre as partes, evidenciada no 

poder de autonomia contratual, concluiu-se ocorrer também uma relação de disparidade, 

muitas vezes pela ausência de igualdade material, de forma que também nas relações privadas 

pode haver opressão e extrema injustiça. (SARMENTO, 2004) 

Assim, os direitos fundamentais passaram a ter aplicação também na seara 

privada, nas relações entre particulares, pois se exigiu do ente público a garantia de 

intervenção nas relações autônomas como forma de efetivar a dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais.  

A este fenômeno deu-se o nome de “eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais”, apesar de não ser pacífica a terminologia adotada, uma vez que existem outras 

nomenclaturas para o fenômeno ora em análise, tais como: “aplicação entre particulares”, 

“eficácia na esfera privada” e “proteção dinâmica dos direitos fundamentais”. 

A partir da compreensão de existência da eficácia horizontal, a discussão 

doutrinária passou a concentrar-se em saber de que modo se dá a aplicação dos direitos 

fundamentais na esfera privada.  

Em alguns casos, como nas relações trabalhistas, esta desigualdade mostra-se de 

cara evidente, em outros, há, pelo menos a princípio, relação de igualdade entre as partes. 

Mendes, Coelho e Branco (2007) alertam para a relevância que se tem no estudo quando 

identificada na relação privada certo grau de igualdade, pois o problema se torna ainda mais 

complexo. No caso, deverá haver um juízo de ponderação entre os valores envolvidos, de 

modo a se chegar a certa harmonização, sem tornar absoluto o um direito sobre outro. 

Importa identificar, assim, os limites em que deve acontecer a aplicação dos 

direitos fundamentais em ambas as situações (extrema desigualdade ou relativa igualdade 

entre as partes), uma vez que, quando se trata de relação particular, ambos os agentes são 

possuidores de direitos fundamentais. 

Sobre o assunto, diversas teorias foram desenvolvidas. A seguir, será explicada a 

origem histórica desta discussão, bem como as principais teorias que tentam definir o âmbito 

de influência dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. 

 

2.2.1 Antecedentes históricos 

 

O conhecimento da aplicabilidade conferida aos direitos fundamentais entre 

particulares passa, decerto, por sua origem histórica. 
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O tratamento da questão teve início na Alemanha pós-guerra, quando Veit Harlan, 

cineasta famoso durante o período nazista por seus filmes antissemitas, ingressou com ação 

contra o presidente do clube de imprensa de Hamburgo, Erich Lüth, buscando fazer cessar a 

intensa pregação deste a favor de um boicote a um filme produzido pelo dito cineasta, tendo 

por base o seu passado nazista (GUEDES, 2014). 

Após a guerra, Harlan fora processado e julgado por uma propaganda antissemita 

realizada no período em que a Alemanha encontrava-se sob julgo nazista. Entretanto, fora 

inocentado, sob o argumento de que não podia, diante da intensa repressão do período, negar-

se a produzir o que o Estado determinava. Lüth, então, entendia ter sido a absolvição apenas 

formal, uma vez que transparecia na argumentação uma condenação moral. Por isso, 

incentivava o boicote (GUEDES, 2014). 

Na primeira instância alemã, Lüth fora condenado a não mais se manifestar contra 

o filme, sob pena de multa. A sentença baseou-se, primeiramente, na absolvição de pretérita 

de Harlan no processo que sofrera, tendo se justificado no Código Civil Alemão (BGB) e 

considerado a conduta do condenado contrária à moral e aos bons costumes (GUEDES, 

2014). 

Insatisfeito, Lüth recorreu e teve reconhecido pelo Tribunal Constitucional seu 

direito à liberdade de expressão. A sentença inovou, pois foi à luz dos direitos fundamentais 

que se concedeu o direito do recorrente. No caso, prevaleceu o sentido do direito fundamental 

à liberdade de expressão sobre a norma de direito civil alemã. O uso da ponderação foi 

realizado pela primeira vez, “impondo a ideia de que, a partir de então, toda a ordem jurídica 

deveria ser interpretada à luz do Direito Constitucional, mais especialmente a partir dos 

direitos fundamentais, ainda que se cuidasse, como no caso, de relações jurídicas entre 

particulares” (GUEDES, 2014). 

A relevância do caso resta configurada em alguns aspectos, inovadores no direito 

constitucional até então aplicado. Primeiro, o Tribunal confirmou a proteção conferida pelos 

direitos fundamentais em defesa dos cidadãos contra o Estado; reconheceu os efeitos 

irradiantes dos direitos básicos no âmbito infraconstitucional; aplicou a ideia de primazia do 

direito de liberdade de expressão, inclusive em sua perspectiva influenciadora sobre ideias 

alheias, afirmando a existência de uma ordem objetiva de valores, informadora de todo um 

sistema jurídico e iniciou a ideia de ponderação de valores, aplicada no caso a primazia da 

liberdade de expressão apenas em suas consequências intelectuais, mas limitada quando 

possuir efeitos negativos sobre os direitos individuais. Ressaltou-se a necessidade de 



22 
 

ponderação de valores diante da colisão de direitos constitucionalmente protegidos, caso a 

caso, de forma que nenhum deles seja totalmente anulado em função de outros. 

 

2.2.2 Teoria da ineficácia horizontal 

 

Esta teoria, que possui ampla aceitação nos Estados Unidos da América, apregoa, 

pelo menos em tese, a não aceitação de eficácia horizontal aos direitos fundamentais. Defende 

os ideais liberalistas, primando pela autonomia privada em detrimento das garantias 

fundamentais. No país americano justifica-se, principalmente, pela interpretação literal da 

constituição, que determina apenas ao Poder Público o dever de obediência aos direitos 

fundamentais. A carta Bill of Rights não impõe aplicação dos direitos nela consignados a 

terceiros, à exceção da 13º Emenda, que proíbe a escravidão. 

Ainda que seja predominante até os dias atuais, a jurisprudência norte-americana 

já assentou temperamentos em sua aplicação, a exemplo da public function theory, que 

determina a aplicação das limitações constitucionais quando agentes privados estiverem no 

exercício de funções características de Estado. 

A doutrina do state action, como é conhecida a teoria da ineficácia horizontal nos 

Estados Unidos da América, não reconhece, por fim, a existência de vinculação de terceiros 

aos direitos fundamentais garantidos constitucionalmente. Sua aplicação confere à autonomia 

dos agentes privados preferência em relação ao direito constitucional, na contramão da 

tendência moderna de Constitucionalização do Direito Civil. 

Sarmento (2004, p.237), concordando com o acima exposto, bem sinaliza as 

críticas a esta teoria: 

 
Enfim, parece-nos que a teoria do state action, apesar dos erráticos temperamentos 
que a jurisprudência lhe introduziu, não proporciona um tratamento adequado aos 
direitos fundamentais, diante do fato de que os maiores perigos e ameaças a estes 
não provêm apenas do Estado, mas também de grupos, pessoas e organizações 
privadas. [...] Tal teoria está profundamente associada ao radical individualismo que 
caracteriza a Constituição e a cultura jurídica em geral nos Estados Unidos. 

 
Virgílio Afonso da Silva (2011), em sentido contrário, aduz que a doutrina possui 

apenas por fundamento a ideia de não aplicação dos direitos fundamentais entre particulares, 

pois, quando analisados os efeitos da decisões proferidas pela Corte americana, estes são, na 

maior parte das vezes, pela conferência de garantia aos direitos fundamentais. 

Nesse sentido: “Ao invés de negar a aplicabilidade dos direitos fundamentais às 

relações privadas, a doutrina da state action tem como objetivo justamente definir em que 
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situações uma conduta privada está vinculada às disposições de direitos fundamentais” 

(SILVA, 2005, p. 99) 

Sob este aspecto, o autor esclarece que a jurisprudência americana trabalha no 

sentido de equiparar as relações privadas a ações estatais quando entende violado direito 

fundamental. Quase forçosamente, em muitos casos, a equiparação sinaliza uma manobra 

contra a falta de regulamentação, sem que, contudo, seja desrespeitado o preceito 

constitucional de que apenas se aplicam os direitos fundamentais quando de relações com o 

Estado. 

Por fim, sinaliza o autor uma crítica relevante a esta teoria, pois, apesar de 

conferir, no caso concreto, a eficácia horizontal aos direitos fundamentais, apenas o faz em 

segunda instância, após haver violação por parte do Estado em não garantir em primeira 

instância direito que, pela aplicação da própria teoria, não poderia proteger. Verdadeiramente, 

o próprio Estado, representado pelo Judiciário, deve violar direito fundamental em face de 

particular ao aplicar a teoria da ineficácia horizontal para, apenas em sede superior poder 

reconhecer o direito violado no julgamento anterior. 

Assim, o esforço jurisprudencial, em que pese reconhecer a preponderância da 

ineficácia horizontal, age no sentido de garantir, efetivamente, a eficácia dos direitos 

fundamentais na seara privada. 

 

2.2.3 Teoria da eficácia horizontal mediata 

 

Segundo a teoria da eficácia horizontal mediata, ou indireta, os direitos 

fundamentais são aplicáveis às relações privadas, mas não há supremacia da Constituição 

sobre o direito privado, de forma que a garantia dessa aplicação deve partir do legislador, ao 

incluir no direito infraconstitucional cláusulas gerais e conceitos indeterminados, que abrem 

espaço à interpretação conforme a Constituição, permitindo, assim, a aplicação dos direitos 

mínimos na seara privada. À jurisprudência cabe, no caso concreto, realizar o preenchimento 

da cláusula geral, a partir da ponderação dos valores envolvidos. 

Esta teoria configura um meio termo entre a negativa de aplicação atestada pela 

doutrina da ineficácia horizontal e a tutela integral oferecida pela teoria da eficácia imediata, 

de forma que reconhece aos direitos fundamentais primeiro um aspecto objetivo, com efeito 

irradiante sobre todo o sistema jurídico e, somente quando protegido pelo direito privado, um 

aspecto subjetivo de aplicação individual contra terceiros. 
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Exige, portanto, uma conexão assecuratória desta aplicação entre os direitos 

público e privado. Não reconhece, todavia, aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais 

ao âmbito privado, pois tal reconhecimento afetaria sobremaneira a autonomia privada, 

ferindo as liberdades individuais. 

As críticas doutrinárias a esta teoria são muitas, como assevera Sarmento (2004), 

partindo, de um lado, pela afirmação de que a dita teoria seria supérflua, pois apenas repete 

em palavras diferentes a importância já sedimentada da interpretação do direito conforme a 

Constituição; e de outro, por não proporcionar a tutela integral dos direitos fundamentais 

como se esperaria em defesa da dignidade humana. 

 

2.2.4 Teoria da eficácia horizontal imediata 

 

A teoria da eficácia direta, ou imediata, determina, primeiramente, que a aplicação 

dos direitos fundamentais não se limita às relações do indivíduo com o poder público, 

podendo ser oponíveis, também, a particulares, mormente quando da superação do Estado de 

Direito formal, pois ocorre independente de atuação do legislador infraconstitucional na 

regulação do direito. Mendes e Branco (2014, p. 156) explicam: 

 
Essa preocupação liga-se à necessidade de superar, em definitivo, a concepção do 
Estado de Direito formal, em que os direitos fundamentais somente ganham 
expressão quando regulados por lei, com o que se expõem ao esvaziamento de 
conteúdo pela atuação ou inação do legislador. 
 

Entendem os autores que a Constituição, e, com ela, os direitos fundamentais, por 

serem frutos do poder constituinte originário, decorrente da soberania popular, encontra-se 

acima da legislação ordinária, não podendo, por isso, ficar à mercê desta para produzir efeitos. 

Continuam o argumento no sentido de que os direitos fundamentais não 

constituem normas meramente programáticas, mas possuem caráter perceptivo e se 

fundamentam na constituição, ou seja, é a lei que devem adequar-se aos preceitos 

constitucionais de proteção aos direitos mínimos, não o contrário, quando a norma 

constitucional dependeria de legislação ordinária para possuir plena eficácia. 

Um ponto de contato entre esta teoria e aquela que defende a não existência de 

eficácia horizontal está na preocupação que se deu à defesa da autonomia privada. Ambas se 

preocuparam em garantir que em determinadas relações o indivíduo possa renunciar a direitos 

fundamentais em detrimento da liberdade privada. Nesse caso, entretanto, a relação precisa 

ser pautada pela igualdade, pelo menos aparente, entre os contratantes. 
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Assim esclarece Sarlet (2012, p. 326): 

 
Fora das relações indivíduo-poder, isto é, quando se trata de particulares em 
condições de relativa igualdade, deverá, em regra (segundo os defensores desta 
concepção), prevalecer o princípio da liberdade, aceitando-se uma eficácia direta dos 
direitos fundamentais na esfera privada apenas nos casos em que a dignidade da 
pessoa humana estiver sob ameaça ou diante de uma ingerência indevida na esfera 
da intimidade pessoal. 
 

Portanto, cabe, diante da aplicação da teoria imediata, a ponderação do direito 

fundamental envolvido com a autonomia privada. Não se trata, por isso, de uma teoria que 

põe à margem o direito privado em defesa do direito constitucional. 

A aplicação desta teoria, segundo Pimenta e Barros [2007], requer a utilização de 

alguns parâmetros, uma vez que, numa relação entre particulares, os dois polos são detentores 

de direitos fundamentais. 

O primeiro parâmetro a ser utilizado diz respeito à atuação de empresas públicas 

em atividades eminentemente privadas, quando se confere, mais ou menos pacificamente, a 

aplicação imediata dos direitos fundamentais. 

Em segundo lugar, a extensão do poder dos entes privados, consequência do 

liberalismo, que se manifesta claramente, por exemplo, nas relações de consumo. Nesse tipo 

de relação, há evidente disparidade entre o poder das partes, e a aplicação direta dos direitos 

fundamentais à relação age justamente no intuito de amenizar essa desigualdade. 

O terceiro parâmetro a ser utilizado está na gradação das possibilidades, não da 

exclusão de direitos conflituosos. A liberdade de um indivíduo não poderá ser extinguida em 

respeito aos direitos de outros indivíduos, ou seja, somente a análise do caso concreto permite 

aferir quais características são determinantes para a aferição do grau de igualdade na relação 

jurídica. 

 

2.2.5 O modelo de três níveis 

 

Algumas teorias relativas à eficácia horizontal dos direitos fundamentais se 

propõem a encontrar uma aplicação mista entre as doutrinas de aplicação direta e indireta, 

entre elas, está o modelo proposto por Alexy (2008). A teoria proposta afirma que não se pode 

considerar correta apenas uma doutrina de aplicação dos direitos fundamentais no âmbito 

privado, pois os aspectos evidenciados em cada uma delas somente pode ser válido se 

considerados em conjunto. Defende a existência de três níveis de “mútua implicação” 

(ALEXY, 2008, p. 533). 
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No primeiro nível está o dever estatal, ligado à teoria da eficácia indireta, pois as 

normas de direito fundamental figuram como princípios em seu aspecto objetivo, irradiando-

se para todas as esferas do direito, inclusive o Direito Civil, pelo que se defere a obrigação do 

Estado de considerá-las tanto na legislação civil quanto na interpretação jurisprudencial. 

O segundo nível está ligado à teoria dos deveres de proteção, pois diz respeito a 

direitos oponíveis ao Estado de relevância significativa na relação jurídica com terceiros. Uma 

sentença jurídica, por exemplo, que não analise o caso levando em conta os direitos 

fundamentais envolvidos representa uma violação em face do indivíduo. 

O terceiro nível está relacionado à teoria da eficácia imediata, pois nele estão 

localizadas as relações entre particulares. Defende o autor a ideia da existência de efeitos 

imediatos perante terceiros, mas sem se tratar, no caso, da simples substituição do Estado pelo 

particular no polo oposto da relação, pois, quando existe uma relação jurídica entre 

particulares, ambos são possuidores de direitos fundamentais. Os efeitos diretos, no caso, 

decorrem ainda dos efeitos indiretos, numa interpretação em que “por razões ligadas aos 

direitos fundamentais, há determinados direitos e não-direitos, liberdades e não-liberdades e 

competências e não-competências na relação cidadão/cidadão, os quais não existiram sem 

essas razões” (ALEXY, 2008 , p. 539). 

  

2.3 A eficácia direta dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico nacional 

 

Não há determinação expressa conferida pelo constituinte brasileiro a respeito da 

eficácia dos direitos fundamentais contra terceiros. Ainda assim, apesar do pouco tratamento 

conferido pelos doutrinadores pátrios à matéria, a maior parte consente na aceitação da 

eficácia direta dos direitos fundamentais entre particulares no âmbito do direito nacional. 

Sarlet (2012, p. 326), nesse sentido: 

 
Se a tese da assim designada eficácia mediata (indireta) segue dominante na doutrina 
e jurisprudência alemãs, inclinamo-nos hoje – pelo menos à luz do direito 
constitucional positivo brasileiro – em prol de uma necessária vinculação direta 
(imediata) prima facie também dos particulares aos direitos fundamentais, sem 
deixar de reconhecer, todavia, na esteira de Canotilho e outros, que o modo pela qual 
se opera a aplicação dos direitos fundamentais às relações jurídicas entre particulares 
não é uniforme, reclamando soluções diferenciadas mediante recurso, em especial, à 
ponderação e correlato teste da proporcionalidade (grifou-se). 
 

Mendes e Branco (2014) também reconhecem existência de eficácia dos direitos 

fundamentais na seara privada, a partir da Constituição Federal de 1988, “pelo menos quando 

estes estão evidentemente concebidos para ser exercidos em face de particulares” (MENDES; 
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BRANCO, 2014, p. 174). Ressalvam os autores direitos cujo sujeito passivo, por suas 

características, seja unicamente o Estado, como o dever de prestação de assistência jurídica 

gratuita aos pobres. 

Quanto à forma como se dá essa interferência no âmbito privado, apesar de não se 

posicionarem claramente, parecem possuir maior afinidade com a eficácia indireta, ou 

mediata: 

 
Há casos, igualmente, em que a proteção de direitos fundamentais se efetua por 
meio de interpretação e aplicação de cláusulas gerais de direito privado. Dê-se, 
como exemplo disso, certa jurisprudência formada em torno de contratos de adesão. 
Entende-se que a eleição de foro inserida nesses contratos pode ser considerada 
abusiva (eis a cláusula geral), e por isso ilegal, se dela resultar a inviabilidade ou 
uma especial dificuldade de acesso ao Judiciário (eis o direito fundamental 
protegido). Preserva-se o direito fundamental de acesso ao Judiciário, nas relações 
entre particulares, de modo indireto, com o auxílio de conceitos amplos, 
consagrados na ordem privada. (MENDES; BRANCO, 2014, p. 178) 
 

Na jurisprudência, conforme acentua Sarmento (2004), pouco se discutiu sobre o 

assunto, mas parece haver concordância pela teoria da eficácia direta, pois, em vários 

julgados, foi diretamente aplicado direito fundamental na solução de questões privadas. 

Assinala que, frequentemente, a proteção se dá no âmbito dos artigos V e X da Constituição 

Federal de 1988, sem qualquer utilização da legislação ordinária. 

Sarlet (2012) ressalta a importância de um julgamento, realizado pelo STF, em 

que foi aplicado diretamente o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa em face 

de uma organização privada, a União Brasileira de Compositores, para impedir, mesmo em se 

tratando de relação privada, a exclusão arbitrária de sócio. 

No caso, a entidade civil sem fins lucrativos realizou a exclusão de um membro 

de seu quadro societário em desrespeito ao direito constitucional à ampla defesa. Derrotada 

em primeira e segunda instância, a sociedade alegava que a exclusão se deu em atendimento 

às regras do estatuto, que definiam o procedimento para exclusão de membro através de uma 

comissão avaliadora, que tivesse o julgado direito a defesa própria (GOMES; FRITZEN, 

2011). 

No julgamento do Recurso Extraordinário 201819/RJ, a Ministra relatora Ellen 

Gracie e o Ministro Carlos Velloso reconheceram o direito da associação, alegando que a 

obediência ao princípio do devido processo legal encontra-se efetivado no estatuto em que se 

baseou o procedimento de exclusão, pois a sociedade tem liberdade e autonomia privada para 

definir, em conformidade com a legislação, as normas a respeito de seu funcionamento e 

relacionamento com os sócios. (GOMES; FRITZEN, 2011). 
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Os dois Ministros foram, no entanto, votos vencidos, pois os Ministros Gilmar 

Mendes, Joaquim Barbosa e Celso de Mello analisaram a questão sob outro aspecto. 

Na decisão, foi reconhecida a eficácia dos direitos fundamentais às relações 

privadas, em que pese não advir somente do poder público a possibilidade de violação dos 

direitos fundamentais, existindo essa possibilidade também quando se trata de particulares. 

Por isso, entendeu-se que a autonomia privada está limitada pelos princípios 

constitucionalmente garantidos, uma vez que não confere poderes para transgredir e 

desrespeitar direitos de terceiros. Adotou-se, no caso, a possibilidade de aplicação direta das 

normas constitucionais garantidoras de direitos fundamentais como limite à autonomia da 

vontade. Entendeu-se, ainda, que a exclusão arbitrária de sócio dos quadros da associação 

restringia o direito deste ao livre exercício de sua profissão, pois a União Brasileira de 

Compositores é entidade integrante do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que 

desempenha papel relevante na proteção de direitos autorais, regulando matéria de caráter 

eminentemente público. Sob este ponto de vista, se exige da sociedade civil respeito aos 

direitos fundamentais por exercer, também, atividade fortemente ligada ao poder público 

(STF, 2005). 

O caso exposto é considerado o leading case brasileiro no tratamento da eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais. Em que pese ter sido reconhecido o direito à aplicação 

em função da proximidade entre a UBC e o Estado, devido à atividade de caráter público por 

aquela realizada, o tratamento dado à questão passou, também, pelo aprofundamento da 

relação entre os direitos fundamentais e sua aplicabilidade à esfera privada, uma vez que foi 

reconhecida na decisão a possibilidade de aplicação direta à relação privada, dependendo do 

caso concreto, em respeito à supremacia constitucional e aos efeitos irradiantes dos direitos e 

garantias fundamentais nela assegurados. Pode-se concluir, apesar das controvérsias a respeito 

do tema, que o direito brasileiro posiciona-se pela aplicação dos direitos fundamentais nas 

relações privadas, com tendência a conferir eficácia imediata e independente da legislação 

ordinária a esta aplicabilidade. 
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3 DIREITO AO ESQUECIMENTO: DELIMITAÇÃO CONCEITUAL E 

CARACTERÍSTICAS 

 

O estudo do direito ao esquecimento requer seja apresentado como meio de 

proteção da personalidade, encontrado como solução para assegurar ao ser humano seu 

desenvolvimento pleno e poder de autodeterminação em meio ao desenvolvimento 

tecnológico constante. 

 

3.1 A proteção da personalidade  

 

Embora o reconhecimento da importância da dignidade humana remonte a 

períodos longínquos, foi a partir do término da Segunda Guerra Mundial que este princípio 

ganhou novo impulso, com a necessidade surgida em decorrência das atrocidades cometidas 

durante o período. Após a guerra, as nações reafirmaram a prioridade de proteção maior a ser 

conferida ao ser humano em suas ordens constitucionais, passando aí a garantia da dignidade 

humana a ser positivada em diversos textos como fundamento de todo o sistema jurídico 

(SARMENTO, 2004). 

A partir desse momento, o ideal kantiano de dignidade humana, do ser humano 

como um fim em si mesmo, algo ao qual não se acrescenta preço, mas sim dignidade, dotado 

de autodeterminação, impulsiona o Estado de Direito em direção à nova ordem constitucional 

(BARROSO, 2009).  

A distância entre o Direito Público e o Direito Privado diminuem, uma vez que, 

no Estado Democrático de Direito, a pessoa humana ocupa lugar central na ordem jurídica e o 

seu amparo se torna o centro de aplicação de todo o direito e, por isso, serve de base não 

somente às relações entre indivíduos e Estado, como também às relações privadas, em busca 

da concretização da dignidade humana como base e finalidade do Estado Social 

(SARMENTO, 2004). 

Nesta nova ordem constitucional, os direitos fundamentais exercem papel de 

asseguradores da dignidade humana, possuindo, por isso, importância ímpar no exercício do 

Direito. A relação entre direitos fundamentais e dignidade humana está no entendimento de 

que  

 
[...] a dignidade humana, na condição de valor (e princípio normativo) fundamental 
que “atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais”, exige e pressupõe o 
reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais de todas as dimensões (ou 
gerações, se assim preferirmos). Assim, sem que se reconheçam à pessoa humana os 
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direitos fundamentais que lhe são inerentes, em verdade, estar-se-á negando-lhe a 
própria dignidade (SARLET, 2004, p. 84). 

 
Uma das concreções do princípio da dignidade humana no Direito Civil está 

representada na proteção da personalidade, seja oponível contra o Estado, seja oponível contra 

terceiros. 

Nesse sentido, Doneda (2005, p. 71): 

 
O Código Civil brasileiro de 2002 dedica todo um capítulo aos direitos da 
personalidade, categoria da qual o legislador se ocupou pela primeira vez. Já em 
princípio a sua localização, na parte geral do novo código, reflete uma mudança 
paradigmática do direito civil, que se reconhece como parte de um ordenamento cujo 
valor máximo é a proteção da pessoa humana. 
 

A defesa da personalidade, conforme esclarece Sarmento (2004), representa o 

envolvimento do Direito Civil pelo Direito Constitucional, em função da noção de 

despatrimonialização do Direito, ou seja, de personalização do direito privado, quando o ser 

passou a significar mais do que o ter. 

Compreende-se, então, que a cobertura à personalidade constitui princípio geral 

do direito privado em função da garantia da dignidade humana, como concretização da 

aproximação entre público e privado decorrente da nova ordem constitucional. 

Doneda (2005, p. 76) identifica os direitos da personalidade como “meio de tutela 

de um mínimo essencial, a salvaguarda de um espaço privado que proporcionasse condições 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, um ‘mínimo, que crie o espaço no qual cada homem 

poderá desenvolver a sua personalidade”.  

A doutrina reconhece aos direitos da personalidade algumas características, 

admitindo que são: absolutos, pois são oponíveis erga omnes, exigindo um dever geral de 

abstenção; extrapatrimoniais, pois tutelam bens não suscetíveis de aferição econômica; 

intransmissíveis, pois nascem e morrem com seu titular, não sendo transferíveis, por isso, 

inter vivos nem causa mortis; indisponíveis, em geral, porque se permite a sua disponibilidade 

em alguns casos, seja a favor do interesse social, ou pela prevalência da autonomia privada; 

impenhoráveis e imprescritíveis, pois não são suscetíveis à penhora e não se esvaem pelo uso 

nem pela inércia em defendê-los; necessários e inexpropriáveis, pois nascem com a pessoa e, 

por fazerem parte da qualidade humana, não podem ser dela retirados enquanto viver; 

ilimitados, pois não se pode conceber uma lista fechada de direitos da personalidade, em 

decorrência das constantes alterações sociais e tecnológicas, que podem incluir, conforme a 

necessidade, novos bens tutelados normativamente (DINIZ, 2011).  
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A respeito da característica de serem imprescritíveis dos direitos da personalidade, 

há entendimento em sentido contrário, ressaltando que a pretensão relativa a danos morais 

deve prescrever normalmente dentro do prazo civil de três anos, em função da segurança 

jurídica (ANDRADE, 2013).  

Diniz (2011), no entanto, posiciona-se pela defesa de que são imprescritíveis os 

direitos da personalidade dada a sua posição constitucional de cláusula pétrea, de forma que 

não podem ser extintos pelo decurso do tempo. 

Parece correto o entendimento de que é prescritível a intenção de obter reparação 

em decorrência de dano à personalidade, conforme se extrai da leitura do Código Civil de 

20021. Não significa dizer que os direitos da personalidade prescrevem em decorrência da 

inércia de seu titular, mas sim que a pretensão de repará-los está limitada ao tempo que dispôs 

a Lei Civil, em função da segurança jurídica das relações civis. 

Segundo a doutrina clássica, possuem os direitos da personalidade características 

de direitos subjetivos, inerentes à assistência da personalidade humana e à defesa do 

desenvolvimento pleno de todas as suas potencialidades (DINIZ, 2011). Assim, constituem 

um dever geral de abstenção oponível a todos, de maneira que cabe aos sujeitos e ao Estado o 

dever de não violar os bens jurídicos da personalidade de seu titular. 

Sarmento (2004) vai além, afirmando que não estão restritos ao dever geral de 

abstenção, pois a adequação aos direitos subjetivos decorre da antiga prática civilista de 

proteção conferida às liberdades em função da propriedade. Alega que, para romper essa 

antiga visão, que não se encaixa na defesa do ser humano, é preciso conferir aos direitos da 

personalidade poderes além da exigência de abstenção, ou seja, cabe, também, garantir 

através de prestações positivas a plenitude da personalidade. Esta medida positiva poderia ser 

vista, por exemplo, no dever dos pais de alimentar os filhos. 

Existem, por fim, duas teorias a respeito dos direitos da personalidade. A primeira 

delas, dita pluralista, trata de tipificar vários direitos da personalidade, fragmentados 

conforme os bens jurídicos que pretendem tutelar. Segundo a doutrina, esta foi a opção do 

legislador no Código Civil de 2002, que cuidou de enumerar alguns direitos da personalidade, 

como o direito ao nome, ao corpo e à imagem (SARMENTO, 2004). 

A segunda teoria parte do pressuposto de existência de um direito geral da 

personalidade, abstrato, envolvendo a proteção de todos os caracteres da personalidade, nos 

                                                 
1 Art. 206 Prescreve: 
§ 3º Em três anos: 
V - a pretensão de reparação civil 
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quais se encaixam todas as formas de garantias possíveis, independente de tipificação 

(SARMENTO, 2004).  

Apesar da escolha do legislador infraconstitucional parecer ter sido pela primeira 

teoria, existe uma corrente doutrinária que acredita ser possível extrair da Constituição de 

1988 uma cláusula geral de proteção da personalidade, a partir da interpretação dos preceitos 

contidos no Código Civil  

 
[...] como especificação analítica da cláusula geral de tutela da personalidade 
prevista no Texto Constitucional nos arts. 1º, III (a dignidade humana como valor 
fundamental da República), 3º, III (igualdade substancial) e 5º, § 2º (mecanismo de 
expansão do rol dos direitos fundamentais)5 . A partir daí, deverá o intérprete 
romper com a ótica tipificadora seguida pelo Código Civil, ampliando a tutela da 
pessoa humana não apenas no sentido de admitir uma ampliação de hipóteses de 
ressarcimento mas, de maneira muito mais ampla, no intuito de promover a tutela da 
personalidade mesmo fora do rol de direitos subjetivos previstos pelo legislador 
codificado (TEPEDINO, 2002, p. 27). 
 

Nesse sentido, os direitos da personalidade assegurados no Código Civil de 2002 

seriam apenas exemplificativos, uma vez que, conforme a necessidade social e evolução 

tecnológica do momento, outros podem surgir, decorrente do aparecimento de diversas novas 

maneiras de violação dos bens jurídicos tutelados. Segundo Ferreira (2014, p. 106): 

 
Os avanços desproporcionais em desfavor dos direitos básicos do corpo e da mente 
do ser humano exigiram essa construção histórica. Todavia, não há com o 
estabelecer um rol taxativo, ou seja, fixar uma lista de direitos da personalidade. 
Esses direitos devem ser moldados conforme as necessidades exigirem. 
 

Assim, a construção doutrinária põe em questão a adoção pelo Código Civil de 

2002 de uma lista tipificadora dos direitos da personalidade, afirmando que a interpretação 

conforme a Constituição e os direitos fundamentais (que envolvem a proteção da 

personalidade, por exemplo, quando asseguram o direito à vida privada, à imagem e à vida) 

permite deduzir que os direitos da personalidade constituem uma lista aberta, moldável 

conforme a necessidade do momento. 

De acordo com este entendimento, de que o rol dos direitos da personalidade, 

assim como o rol dos direitos fundamentais, constitui uma lista aberta, em constante 

atualização e aperfeiçoamento, o Conselho de Justiça Federal adotou, no Enunciado nº 531 da 

VI Jornada de Direito Civil, o direito ao esquecimento como direito da personalidade não 

explícito albergado no Código Civil, em seu artigo 11. O direito ao esquecimento, de acordo 

com o enunciado, integra a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação 

(CJF, 2013). 
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Na justificativa, a necessidade de reconhecimento do direito em tela foi 

apresentada em decorrência dos crescentes casos em que se verifica dano moral originado da 

exploração de fatos pretéritos por meio tecnológico. O enunciado reconhece a origem do 

direito ao esquecimento nas condenações criminais e, principalmente, no direito do ex-detento 

à sua ressocialização. Assevera, por fim, que a proteção da dignidade humana através do 

esquecimento não confere direito ao seu titular de apagar ou reescrever sua história, mas sim e 

apenas discutir o modo e a finalidade com que são explorados acontecimentos passados (CJF, 

2013). 

O Enunciado não possui caráter normativo, nem tampouco efeito vinculante, 

sendo apenas orientador na interpretação da Lei Civil, contudo, tem significativa importância 

doutrinária na concepção do direito ao esquecimento como parte integrante dos direitos da 

personalidade. 

 

3.2 Origem histórica: o caso Lebach  

 

O estudo do direito ao esquecimento passa, necessariamente, por sua origem 

histórica. O caso considerado o leading case na criação desse direito aconteceu na Alemanha 

e ficou conhecido como o “assassinato de soldados de Lebach”. Ocorrido em 1973, o 

julgamento dizia respeito à pretensão do Segundo Canal de Televisão (Zweites Deutsches 

Fernsehen - ZDF) de expor filme sobre o assassinato de soldados na cidade alemã de Lebach, 

acontecido em 1969 (MENDES, 1997). 

Na ocasião, cinco soldados foram brutalmente assassinados por um grupo de 

homens que intentava roubar-lhes armas e munição. À época, o crime foi amplamente 

divulgado e escandalizou a população pela brutalidade com que foi cometido. Após o 

julgamento pelo latrocínio, um dos acusados foi condenado a seis anos de reclusão, por ter 

prestado auxílio ao cometimento do crime (MENDES, 1997). 

Anos depois, em 1973, quando o condenado estava prestes a ganhar liberdade, o 

canal de televisão ZDF anunciou filme cujo enredo retratava o caso, com exibição fiel ao 

acontecimento, envolvendo a exposição novamente dos envolvidos, inclusive daquele que 

estaria prestes a ser libertado. 

Entendendo o potencial lesivo da reexibição do fato, o apenado ingressou com 

ação na justiça alemã, pedindo, em liminar, que fosse proibida a exibição do filme. Perdeu nas 

duas primeiras instâncias, com o fundamento do Tribunal Superior de Koblenz de “que o 

envolvimento no crime fez que o autor se tornasse uma personalidade da história recente e 
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que o filme fora concebido como um documentário destinado a apresentar o caso sem 

qualquer alteração” (MENDES, 1997, p. 388). 

Não satisfeito, o autor da ação interpôs Recurso Constitucional, alegando que a 

exibição do filme, tanto tempo após o ocorrido, justamente quando ganharia, com a liberdade, 

o direito de esquecer seu passado e reconstruir sua vida, agiria violando seu direito à 

ressocialização. 

Após realizar a ponderação entre os direitos fundamentais envolvidos, a Corte 

Constitucional concluiu favoravelmente ao autor, entendendo 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 adicionais ao 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 social 
(MENDES, 1997, p. 388). 

 

A importância do caso exposto reside, sobremaneira, na inclusão da ponderação 

como técnica de aplicação dos direitos fundamentais, bem como do reconhecimento da 

necessidade de atualização constante dos direitos da personalidade, em função da proteção da 

dignidade humana. 

No Brasil, de maneira semelhante, a discussão a respeito do direito ao 

esquecimento iniciou-se no âmbito de proteção do ex-detento à sua ressocialização e ao 

banimento de penas perpétuas (CJF, 2013).  

A discussão ora elencada vai além do reconhecimento do ser aberto o rol direitos 

da personalidade, uma vez que se encaixa, com melhor valia, na colisão entre os direitos 

fundamentais envolvidos quando da concessão do direito ao esquecimento. 

Verdadeiramente, a mudança de paradigmas nasce em momento oportuno, uma 

vez que a exploração da personalidade pelos meios de comunicação e informação aumenta 

exponencialmente, podendo causar lesões graves ao sentimento íntimo do ser humano, ligado 

à sua dignidade, não só no âmbito criminal, no direito do preso à sua reintegração social, mas 

também no âmbito civil, em decorrência da exposição perpétua do indivíduo sobre fatos 

verdadeiros, mas já fora do interesse público. 
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Em contrapartida, os assombros dos vários períodos em que a humanidade se viu 

proibida de expressar-se livremente, bem como a necessidade premente da sociedade de 

conhecer sua história e, com ela, a evolução do aprendizado, ressalta a necessidade de conferir 

importância especial aos direitos coletivos de memória e liberdade. 

Segundo Schreiber (2013, p. 170): “De um lado, é certo que o público tem direito 

a relembrar fatos antigos. De outro, embora ninguém tenha direito de apagar os fatos, deve-se 

evitar que uma pessoa seja perseguida, ao longo de toda a vida, por um acontecimento 

pretérito”.  

A partir do conhecimento do caso Lebach, alguns delineamentos podem ser 

tecidos objetivamente para melhor definição do direito ao esquecimento, como a necessidade 

de interesse público para exploração de fatos pretéritos e a importância da esfera íntima como 

bem jurídico maior tutelado pelo esquecimento. 

 

3.3 O tempo como paradigma para aferição de interesse público 

 

Um dos requisitos mais importantes quando da aplicação do direito ao 

esquecimento, decerto, é a existência de interesse público na divulgação do acontecimento. A 

doutrina entende, quando se trata de limites à liberdade de expressão e informação, que os 

direitos coletivos possuem uma posição de preferred position em relação aos direitos 

individuais, aí incluídos os direitos da personalidade. A existência de interesse público na 

veiculação da notícia, assim, presume-se, tendo em vista que a possibilidade de análise prévia 

acerca do conteúdo a ser veiculado pode resultar em censura. Por isso, apenas em casos 

extremos poderá ser afastada a cláusula geral de interesse público. 

Sobre o assunto: 

 
Quando se faz referência à necessidade de se atender ao requisito do interesse 
público no exercício da liberdade de informação e de expressão, na verdade se está 
cuidando do conteúdo veiculado pelo agente. Isto é: procura-se fazer um juízo de 
valor sobre o interesse na divulgação de determinada informação ou de determinada 
opinião. Ocorre, porém, que há um interesse público da maior relevância no próprio 
instrumento em si, isto é, na própria liberdade, independentemente de qualquer 
conteúdo. Não custa lembrar que é sobre essa liberdade que repousa o conhecimento 
dos cidadãos acerca do que ocorre à sua volta; é sobre essa liberdade, ao menos em 
Estados plurais, que se deve construir a confiança nas instituições e na democracia. 
O Estado que censura o programa televisivo de má qualidade pode, com o mesmo 
instrumental, censurar matérias jornalísticas “inconvenientes", sem que o público 
exerça qualquer controle sobre o filtro que lhe é imposto (BARROSO, 2001, p. 11) 
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Entretanto, algum temperamento há de ser feito quando se trata da exposição de 

fatos passados. Segundo Ferreira (2014, p. 111), “trata-se de uma visão mais atualizada da 

proteção que se quer conceder aos indivíduos”. 

Conforme explica o autor, a legitimação do interesse público na veiculação de 

notícias requer a existência dos elementos atualidade e notoriedade. Acerca da notoriedade, 

deve-se considerar o acontecimento em si e sua relevância, ou tratar-se de fato de pessoa 

notável, que, por isso, tornaria importante o ocorrido. A presença desses dois requisitos 

autorizam “o direcionamento da atenção coletiva para a pessoa. Todavia, a ausência de 

qualquer desses elementos pode esvaziar o mesmo interesse público que autoriza a circulação 

de informações sobre o indivíduo” (FERREIRA, 2014, p. 116). 

A partir deste entendimento, passa a ser considerável a necessidade de atualidade 

para a existência de interesse público na veiculação de notícias. Não se pretende afirmar que 

existe, em todos os casos, ausência de interesse público na veiculação de fatos pretéritos, mas 

há, por certo, necessidade de análise acerca da diferença entre interesse público e interesse do 

público, sendo este último considerado mera curiosidade sobre a vida alheia. 

Por atual, no entanto, não pode ser entendido apenas o acontecimento recente, de 

maneira que pode existir a exploração atual de fato pretérito. São duas as situações em que o 

controle temporal deve ceder em detrimento de outros valores envolvidos: quando houver, no 

caso concreto, valor existencial de igual relevância (a vida de terceiros, por exemplo, 

depender da exposição de acontecimento passado); quando se tratar de episódio com valor 

histórico (BUCAR, 2013). 

Ao ser considerado o valor histórico de um acontecimento, entretanto, sempre há 

de ser analisada a necessidade de publicação dos envolvidos para o entendimento completo do 

acontecimento. Para isso, deve ser averiguada a relevância e o grau de participação do sujeito, 

de forma que, em alguns casos, o evento poderá ser exposto livremente sem que se tenha que 

exibir determinado envolvimento. 

O direito ao esquecimento, sob este aspecto, configura-se no poder de controle 

temporal sobre a privacidade, ou seja,  

 
[...] permite que a pessoa, no âmbito da concretização de sua plena 
autodeterminação informativa, exerça o controle da circulação de seus dados após 
determinado período, mediante supressão ou restrição, ainda que estes tenham por 
conteúdo informações passadas e verídicas acerca do interessado (BUCAR, 2013, p. 
10). 
 

O tempo, portanto, poderá configurar como um paradigma para aferição de 

interesse público na publicação de acontecimentos passados, sem que seja determinado como 
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meio de censura à liberdade de expressão e informação. Não se pretende, contudo, que seja 

elemento absoluto de determinação sobre a existência de tal interesse, uma vez que pode 

haver exploração atual de fato antigo. 

 
3.4 Direito à privacidade, direito ao esquecimento, direito de ter dados apagados 

 

O direito ao esquecimento, conforme se deduz da leitura do Enunciado 531 do 

CJF, não se confunde com o direito de apagar dados no intuito de reescrever a própria 

história, ou sequer com o direito à privacidade, representando apenas parte integrante de sua 

proteção. 

Estes três direitos, como salienta Rodrigues Júnior (2014), são comumente 

tratados como sinônimos, possuem distinções, ainda que muito sutis. 

O direito à privacidade, ou direito de ser deixado em paz, em inglês right to be 

alone, como foi primeiramente concebido, tem suas origens a partir de um estudo publicado 

em 1890 pelos juristas americanos D. Warren e Louis D. Brandeis. No artigo “The Right to 

Privacy”, que foi considerado um marco revolucionário no estudo do tema, os autores 

ressaltaram a importância do surgimento de um novo direito fundamental, violado pela 

indevida intromissão dos meios de comunicação e da publicidade na vida íntima dos 

indivíduos. Salientou-se, no estudo, que a legislação existente no período, nos Estados Unidos 

da América, não era suficiente à proteção da pessoa humana, pois apenas se preocupava com a 

honra a respeito da injúria e da difamação, apesar de existir, com o desenvolvimento 

tecnológico, uma exposição que, embora não demonstrasse caracteres pejorativos, acabava 

por adentar a esfera íntima do ser humano e da visão que possui de si. Defendiam, pois, que o 

direito não deveria se preocupar apenas com a proteção de bens materiais, ou corpóreos, mas 

também com a proteção dos sentimentos e da intimidade em si, do que não desperta o 

interesse coletivo, nem o diz respeito. Concluíram os autores no entendimento de que o direito 

à privacidade não se justifica quando o indivíduo consentiu ou forneceu a informação, e que a 

existência de tal direito independe da veracidade da matéria, pois se preocupa, de fato, que 

não seja divulgada a intimidade sob qualquer pretexto, deixando esta preocupação (a 

divulgação de matéria falsa com malícia) a cabo da lei de injuria e difamação (WARREN; 

BRANDEIS, 1890). 

Defendeu-se, assim, a proteção de informações que em nada dizem respeito ao 

interesse público. Nas palavras de Warren e Brandeis (1890, on line): 
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In general, then, the matters of which the publication should be repressed may be 
described as those which concern the private life, habits, acts, and relations of an 
individual, and have no legitimate connection with his fitness for a public office 
which he seeks or for which he is suggested, or for any public or quasi public 
position which he seeks or for which he is suggested, and have no legitimate relation 
to or bearing upon any act done by him in a public or quasi public capacity. 

 
O direito ao esquecimento, por sua vez, ainda que guarde semelhança com a 

proteção da privacidade, em que pese, principalmente, o aspecto de conservar a intimidade do 

indivíduo da exploração midiática, é caracterizado fortemente pelo elemento tempo como 

definidor de sua existência. Nesse sentido, Pires e Freitas (2013, p. 160): 

 
O tempo é paradigma para muita coisa. O tempo define a experiência. O tempo 
“desenha e traça o corpo físico”. O tempo sufraga as vontades e as possibilidades. O 
tempo marca a história. O tempo faz a história. O tempo constrói as lembranças. O 
tempo aviventa as recordações. O tempo inicia e põe termo às (SIC) relações 
jurídicas. O tempo... o tempo. Entre tantos formatos e aspectos, aí está o tempo. Um 
tempo hoje relevante e porque não dizer, definidor do direito, como elemento 
garantidor do reconhecimento do direito ao esquecimento. Um tempo que definirá o 
que deve ou não ser lembrado. E, principalmente, quem pode ou não querer ser 
esquecido. 

 
Por fim, o direito de ter dados apagados consiste, no direito de eliminar o 

conteúdo de certas informações sobre o indivíduo. Antes da internet, estava restrito aos 

arquivos de antecedentes criminais e de registros creditícios, financeiros e econômicos 

(RODRIGUES JÚNIOR, 2014). Com o advento da rede mundial, entretanto, pode-se 

identificar esse direito em diversos outros aspectos, tais como o direito de excluir perfis e 

informações pessoais de páginas de relacionamento e denunciar dados falsos para possibilitar 

sua remoção da rede.  

A respeito da afirmação desse direito, o artigo 748 do Código de Processo Penal 

institui a proteção dos dados referentes aos antecedentes criminais de ex-detentos, 

dificultando o acesso público a essas informações, enquanto a jurisprudência já consolidou 

entendimento de que os dados referentes a devedor inadimplente não poderão constar em 

cadastros de proteção ao crédito por período superior a cinco anos, independente da situação 

da dívida (RODRIGUES JÚNIOR, 2014). 

O amparo trazido pelo Código de Processo Penal em defesa do reabilitado está em 

consonância com o que diz o artigo 202 da Lei de Execução Penal2, ao isolar a folha corrida, 

quando houve extinção ou cumprimento da pena, de notícias ou referências à condenação, 

exceto para instruir processo em função de nova infração ou nos casos em que a lei permitir. 

                                                 
2 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. 
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Salienta-se, portanto, a intenção do legislador de possibilitar a reconstrução da imagem social 

daqueles que, em algum momento, foram expostos em decorrência de atos próprios. 

Após o surgimento da internet, a discussão sobre o direito a apagar dados se 

consolidou, à medida que a amplitude de acesso ao que é divulgado em rede pode fugir ao 

controle de quem primeiro expôs a informação. 

Nesse ponto, o direito de ter dados apagados pode se confundir com o direito ao 

esquecimento, pois uma das formas de ser assegurado o direito ao esquecimento é através da 

exclusão de informações constantes na internet. No Brasil, a regulação da rede por meio do 

Marco Civil (Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014) inovou, ao prever, em seu artigo 21, o 

direito do indivíduo exposto em ato sexual ou de nudez a requerer do provedor de aplicações 

na internet que retire o material com o conteúdo impróprio, independente de atuação judicial. 

O direito a apagar dados, portanto, existe como possível elemento de afirmação do 

direito ao esquecimento, não assegurando, contudo, que seja meio indiscriminado de controle 

de informações.  

 

3.5 Conceito e fundamento 

 

A partir do entendimento que se deu ao fator tempo como determinante para 

aferição de interesse público, pode-se começar a definir o esquecimento como uma realidade 

jurídica, na medida em que a sua ação direciona a impressão que o indivíduo tem de si em 

conjunto com a forma como é visto em sociedade. Em verdade, já se verificam no 

ordenamento jurídico brasileiro regras que tornam o esquecimento uma norma jurídica, a 

exemplo do já citado artigo 7483 do Código de Processo Penal, que, em respeito à reabilitação 

do condenado, dispõe sobre o seu direito a ser esquecido pelo Estado, para que não sofra 

repercussões eternas dos efeitos de sua pena; bem como do artigo 43, § 1º, do Código de 

Defesa do Consumidor4, que confere ao devedor o direito de ter seu nome removido do 

cadastro de inadimplência após o período de cinco anos (LEMOS, 2014). 

A súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da manutenção do nome 

do devedor inadimplente em cadastros de proteção ao crédito, define o prazo de cinco anos 

                                                 
3 Art. 748. A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do 
reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal. 
4 Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, 
fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. 
§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil 
compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. 
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como o máximo possível, independente da prescrição do débito. Este prazo, ao que parece, 

estabelece um teto quinquenal relacionado à prescrição. Assim, caso a dívida possua prazo 

prescricional inferior a cinco anos, o nome do devedor deve ser retirado do cadastro negativo 

ao acontecimento da prescrição; ou deve ser retirado ao prazo máximo de cinco anos, quando 

a regra prescricional for superior a cinco anos (TARTUCE; NEVES, 2014). 

Entende-se, desta forma, que o instituto da prescrição está, novamente, ligado ao 

direito ao esquecimento como meio de assegurar segurança jurídica às relações. 

Pode-se entender, portanto, que as duas regras supracitadas conferem ao seu 

titular a certeza de que não será eternamente refém daquilo que um dia fez ou sofreu, pelo 

menos no que diz respeito em sua relação com o poder público, assegurando, nesses termos, a 

que o esquecimento aja como efetivador de segurança jurídica. 

Nesse sentido, há necessidade de assegurar que o sujeito não mais sofrerá 

intervenções indesejadas em sua vida privada, ainda que tenham sido impostas, em algum 

momento, por força de direitos coletivos que se mostraram mais necessitados de proteção, 

como a liberdade de expressão, de informação e o direito à memória; ou mesmo por conta de 

autorização do próprio titular, seja porque ao tempo pensava e comportava-se diferentemente, 

seja porque necessitava desta divulgação por qualquer outro motivo. 

O direito ao esquecimento, assim, constitui uma “faceta importante do direito à 

privacidade (SCHREIBER, 2013, p. 170)”, sem que se confunda, entretanto, com este, “pois 

trata de fatos que em determinado período podem ter sido vastamente explorados, e de forma 

lícita, mas que em decorrência do lapso temporal já não fazem parte do contexto social atual, 

portanto, sem pertinência” (COMERLATO; 2014, p. 112). Essa diferença deve ser 

considerada tendo por base que, em certos casos, quando se tratar de informação atual e 

notória, conforme se demonstrou, a exploração da esfera íntima será possível, já no que diz 

com o direito ao esquecimento, justamente pela ausência dos requisitos que tornam atual a 

informação, aquela intimidade que um dia pudera ser divulgada licitamente, não mais poderá, 

mas não apenas por ser um fato da vida íntima, como também por ser um acontecimento 

passado e longe do interesse público, ou seja, o direito ao esquecimento protege a intimidade 

levando em consideração o tempo para restringir a licitude acerca da exploração do ocorrido. 

A intimidade e privacidade, defendidas na Constituição Federal em seu artigo 5º, 

inciso X, constituem valores que o ser humano utiliza na resistência contra ameaças externas 

de ingerência em seu espaço próprio, imune à participação da sociedade, ainda que se deva 

admitir, justamente em decorrência de ser o homem um ser social, que não pode exigir total 

incomunicabilidade de sua vida com o meio público e, por isso, renuncia a certos aspectos em 
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prol da harmonia de convivência. É possível diferenciar os dois valores, ainda que ambos 

figurem como fundamentos do direito ao esquecimento, sendo a intimidade um valor moral, 

daquilo que o indivíduo não compartilha nem com aqueles mais próximos, que exige um 

isolamento do mundo externo, ainda que não haja prejuízo quando importunado pela 

curiosidade de terceiros; a privacidade, por sua vez, consiste em diversos graus de 

comunicação social, daquilo que o ser humano não torna de conhecimento público, a exemplo 

das relações familiares e amorosas (LEMOS, 2014). 

Bucar (2013) define três parâmetros de controle objetivos e contemporâneos para 

a garantia da privacidade através da autodeterminação informativa: controle espacial, controle 

contextual e controle temporal. 

O primeiro deles, controle espacial, apresenta-se na medida em que  

 
[...] a privacidade na sociedade da informação deve ser tida como a possibilidade de 
a pessoa conhecer, controlar, endereçar e interromper o fluxo de informações 
pessoais que dela tratam, possibilitando-lhe ter exata e prévia ciência do espaço 
informacional sobre o qual desenvolverá a sua personalidade (BUCAR, 2013, p. 8).  

 

Desta feita, está definido em conferir ao indivíduo o poder de conhecer e 

determinar como e onde suas informações circulam. 

A segunda forma de controle, segundo o autor, seria o contextual, por meio do 

qual o indivíduo possui a ciência exata do conjunto em que teve a informação divulgada, de 

maneira a evitar que divulgações descontextualizadas venham a causar danos.  

Nesse ponto permite-se a inclusão de um caso, por exemplo, em que um discurso 

proferido com certa intenção seja exposto fora de seu contexto fático inicial, transmitindo 

ideias diferentes daquelas intencionadas pelo autor, causando dano a quem o proferiu. 

Por fim, o autor reconhece a existência do controle temporal, através do qual o 

indivíduo possui o poder de proteger suas escolhas pessoais após o decorrer do tempo. É 

dessa forma que o direito ao esquecimento se insere como uma confirmação do direito à 

privacidade.  

Segundo Bucar (2013, p. 10): 

 
Em termos mais amplos, o direito ao esquecimento permite que a pessoa, no âmbito 
da concretização de sua plena autodeterminação informativa, exerça o controle da 
circulação de seus dados após determinado período, mediante supressão ou restrição, 
ainda que estes tenham por conteúdo informações passadas e verídicas acerca do 
interessado.  
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Além da privacidade e intimidade, pode-se fundamentar o direito ao esquecimento 

na proteção da imagem e da honra, direitos fundamentais também garantidos 

constitucionalmente no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal, e caracteres da 

personalidade reconhecidos na Lei Civil (PIRES; FREITAS, 2013). 

 É possível extrair do pensamento de Rulli Júnior e Rulli Neto (2012) que esta 

fundamentação tem como base a própria origem do direito ao esquecimento, no âmbito 

criminal, como direito do condenado a reconstruir sua vida após o cumprimento da pena. A 

associação da imagem do réu ao crime, feita de maneira atemporal, acaba por estigmatizá-lo 

frente à sociedade, que fecha diante dele diversas portas. Acentuam os autores que não se 

restringe ao réu, mas alarga-se também à vítima de um crime sexual, por exemplo, que pode 

terminar condenada pela informação divulgada, ferindo sua imagem e honra. Por isso, 

continuam, “o direito ao esquecimento é um direito fundamental à dignidade da pessoa 

humana e à inviolabilidade pessoal” (RULLI JÚNIOR; RULLI NETO, 2012, p. 425). 

A compreensão de que o direito ao esquecimento fundamenta-se no princípio da 

dignidade humana também é deferido a partir da leitura do Enunciado 531 do CJF, outrora 

mencionado, quando define que a tutela da dignidade humana inclui o direito ao 

esquecimento, nos termos da interpretação conferida ao artigo 11 do Código Civil, e permite 

que seja enquadrado este direito no âmbito dos direitos fundamentais implícitos no 

ordenamento jurídico nacional. O artigo 11 do Código Civil, explica-se, alberga a proteção 

privada aos direitos da personalidade, como um reflexo do fenômeno da personificação do 

direito privado em defesa da dignidade da pessoa. 

Assim entende Sarlet (2004, p.101), ao afirmar que 

 
[...] sempre que se puder detectar, mesmo para além de outros critérios que possam 
incidir na espécie, estamos diante de uma posição jurídica diretamente embasada e 
relacionada (no sentido essencial à sua proteção) à dignidade da pessoa, 
inequivocamente estaremos diante de uma norma de direito fundamental, sem 
desconsiderar a evidência de que tal tarefa não prescindo do acurado exame de cada 
caso.  

 

Por fim, entende-se que o direito ao esquecimento compreende a proteção 

conferida ao ser humano em decorrência de sua centralização no Direito, tanto na ordem 

constitucional quanto na ordem civil, quando da positivação dos direitos da personalidade, 

dentre os quais está inserido. Inclui, assim, aspectos de defesa aos direitos de imagem, honra, 

intimidade e privacidade, sendo exaltados estes dois últimos valores como determinantes aos 

objetivos do esquecimento, que incluem o direito que a pessoa tem de estar só, de ser deixada 

em paz em determinadas situações e, principalmente, de controlar a exposição que se dá a 
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acontecimentos de sua vida, tanto nos âmbitos contextual e espacial, como no âmbito 

temporal. 
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4 O DIREITO AO ESQUECIMENTO SOB O PRISMA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Uma vez conhecido o direito ao esquecimento e seus principais contornos, chega-

se à questão principal do estudo: a posição que este direito ocupa no ordenamento jurídico 

brasileiro, mormente quando considerado em conflito com outros direitos fundamentais, que 

figuram como limites à sua aplicação. Esta análise se faz importante porque ainda não há 

orientação legal que regule o direito ao esquecimento, ficando sua aplicação determinada pela 

análise do caso concreto. 

 

4.1 Os direitos fundamentais como limite do direito ao esquecimento 

 

Partindo do pressuposto de ser o direito ao esquecimento validamente reconhecido 

como um direito fundamental não explícito retirado da integração das normas e do sistema 

jurídico constitucional brasileiro, é possível identificar que sua aplicação absoluta e irrestrita 

poderá gerar danos a outros bens jurídicos tidos como fundamentais pela Carta Magna. Isto é, 

o direito de não mais ser incomodado por acontecimento passado, tem sob seus aspectos dois 

pontos de vista antagônicos: de um lado, a garantia do pleno desenvolvimento da 

personalidade e seus aspectos ligados à dignidade humana, do outro, o perigo que passa a 

existir ao se discutir o cerceamento da liberdade coletiva exercitada legitimamente em prol do 

direito individual ao esquecimento. 

Desta feita, entende-se que: 

 
[...] o direito ao esquecimento consistiria, a priori, na faculdade que a pessoa tem de 
afastar ou não permitir que um acontecimento ocorrido em tempo pretérito, mesmo 
sendo este verdadeiro, seja exposto de forma ilimitada, ampla e geral. Em 
contraponto se argumenta que o controle sobre estas informações seria uma forma 
de se apagar registros históricos de interesse público, o que fomentaria uma censura 
velada, e resultaria em uma afronta à liberdade de expressão (AMORIM; CRUZ, 
2014, p. 179). 

 

Por isso, tem-se que o direito ao esquecimento não deve ser tido como absoluto, 

sendo possível identificar alguns outros direitos fundamentais cuja aplicação poderá restringi-

lo, como os direitos à liberdade de expressão, de imprensa, de informação e o direito à 

memória coletiva. 
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4.1.1 A liberdade de expressão, de imprensa e de informação 

 

Depois de duas décadas de ditadura militar, o advento da Constituição Federal de 

1988 trouxe consigo a redemocratização do país, protegendo juridicamente a opinião dos 

cidadãos, permitindo que pudessem ser compartilhadas abertamente com quem tivesse 

interesse. Ao longo do texto constitucional, diversas normas5 traduzem a preocupação do 

constituinte em conferir às liberdades de expressão, de imprensa e de informação caráter de 

direito constitucional, determinando ser livre a manifestação do pensamento, a expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, e, principalmente, proibida a 

censura, por qualquer motivo. 

A liberdade de expressão, sob o aspecto constitucional, mostra-se sobremaneira 

elevada no que diz respeito à manifestação do pensamento, sendo, dentre todas as liberdades, 

“a maior e a mais alta. Dela decorrem todas as demais. Sem ela todas as demais deixam 

mutiladas a personalidade humana, asfixiada a sociedade, entregue à corrupção do Estado” 

(CAMURÇA, 2011, p. 386). 

Barroso (2001, online) define a liberdade de expressão ao afirmar que destina-se a 

tutelar o pensamento humano como bem jurídico, manifestado em ideias, opiniões, juízos de 

valor ou quaisquer outras formas de externalização. Por isso, pode-se determinar que a 

liberdade de expressão deu origem a dois direitos muito próximos, decorrentes da livre 

manifestação do pensamento em seu aspecto individual e coletivo: a liberdade de informação 

e a liberdade de imprensa. 

A liberdade de informação pode ser vista em caráter duplo, compreendendo o 

direito de comunicar livremente fatos, um comportamento ativo, e o direito de ser informado, 

que é direito difuso de ter acesso à informação. A Constituição garante, em seu artigo 5º, o 

direito de ter acesso à informação, de maneira a não deixar dúvidas de que se trata de direito 

fundamental pertencente a todos (CAMURÇA, 2011). 

                                                 
5 Constituição Federal de 1988: “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, liberdade, 
igualdade, segurança e a propriedade, nos termos seguintes:  
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;  
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, 
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei;  
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença” 
Constituição Federal de 1988: “Art. 220º 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.  
§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística” 
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A liberdade de informação, sem dúvida, insere-se na liberdade de expressão, mas 

a diferenciação entre elas tem importância de cunho prático, principalmente quando se 

procura determinar parâmetros para suas limitações. Cita-se como o exemplo o requisito da 

verdade, ainda que subjetiva, que demonstra indubitável relevância ao tratar-se da liberdade 

de informação, mas não pode ser exigido ao se falar em liberdade de expressão, já que nela 

está incluída a manifestação artística e de opinião, em que o principal intuito não é 

informador, repassador de acontecimentos (BARROSO, 2001). 

Por isso, entende-se que “enquanto a liberdade de expressão envolve a 

prerrogativa do Estado de não interferir na faculdade do pensar nas mais variadas 

manifestações humanas, a liberdade de informação tem mais limites impostos (...). Porém, 

nenhuma delas é imune ao controle, nenhuma se constitui de direito absoluto” (CAMURÇA, 

2014, p. 385). 

Ainda se pode extrair, a partir das liberdades de expressão e informação, o 

conceito de liberdade de imprensa, caracterizada pelo direito dos meios de comunicação de 

realizarem seu papel externalizador de fatos e ideias, abrangendo, nesse sentido, tanto a 

liberdade de expressão quanto a liberdade de informação sob o aspecto coletivo, atendendo ao 

interesse público na circulação livre de ideias, papel fundamental na manutenção do regime 

democrático (BARROSO, 2001).  

Por isso a identificação das liberdades de expressão e de informação se faz 

indispensável tanto sob o aspecto individual, como meios de alcançar o pleno 

desenvolvimento da personalidade, como sob o aspecto coletivo, através do qual podem 

auxiliar a manutenção do regime democrático.  

Alguns países, a exemplo dos Estados Unidos da América e da Espanha, 

reconhecem às liberdades aqui tratadas um papel importante ao ponto de servirem de 

fundamento para o exercício de outras, possuindo, por isso, uma posição de preferência – 

preferred position - em relação aos direitos fundamentais individuais. Esta posição, conforme 

já se demonstrou em outro momento, possibilita a afirmação de que não se deve haver 

qualquer proibição prévia na circulação de notícias, cabendo a composição de eventuais danos 

acontecer a título de danos morais, restando a possibilidade de controle prévio à divulgação se 

dar apenas em casos excepcionalíssimos, em que não for possível a composição posterior 

(BARROSO, 2001). 
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A esse respeito, a Ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, no 

julgamento recente da ADI 4815/DF6, discorreu em seu voto sobre a censura, caracterizada 

pelo controle prévio na divulgação de informações. Apesar de ser facilmente ligada à atuação 

estatal, como prática comum em regimes ditatoriais, a censura mostra-se presente também nas 

relações sociais, entre indivíduos, atuando no sentido de recortar a história, omitir fatos e 

permitir a reapresentação do experimentado, seja individual ou coletivamente, de forma que 

reprime e oprime a informação, o acesso ao conhecimento, a expressão do pensar e do sentir, 

podando, assim, a história de uma pessoa ou um povo, que poderia ser conhecida em 

diferentes momentos e locais. Continua exemplificando com a ideia de “politicamente 

correto”, que ocupa o pensamento social do momento, tendente a neutralizar a linguagem para 

evitar ofensa a grupos sociais historicamente discriminados, que, levada ao extremo, age para 

reprimir opiniões e caracterizar a censura particular (STF, 2015). 

A Ministra concluiu ser aplicável também aos particulares a proibição da censura, 

direito fundamental albergado na Constituição de 1988, pelo que somente poderia haver 

limitação ao exercício dos direitos fundamentais em situações nas quais o dano produzido for 

maior do que aquele que seria causado se a informação fosse retida. 

O posicionamento recente do Supremo Tribunal Federal, assim, parece confirmar 

a posição de preferred position ocupada pela liberdade de expressão, imprensa e informação. 

Apesar disso, entende-se que as liberdades de expressão, de informação e de 

imprensa possuem limites previstos diretamente na Constituição7, e ainda outros, que 

precisam ser analisados no caso concreto, quando em conflito com os direitos fundamentais 

individualmente considerados (MENDES; BRANCO, 2014).  

Ontologicamente, não existem direitos fundamentais absolutos. Portanto, os 

direitos à liberdade de expressão, de imprensa e informação não podem ser assim 

considerados, ainda que se defenda a posição de preferência considerada por parte da 

doutrina. 

 

                                                 
6 A ADI 4815/DF foi ajuizada pela Associação Nacional dos Editores de Livros - ANEL, com a finalidade de 
dirimir o conflito entre liberdade de expressão e direito à privacidade no que diz respeito à publicação de 
biografias não autorizadas. O julgamento, acontecido em 10/06/2015, findou por conferir interpretação conforme 
à Constituição dos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, de forma a privilegiar a liberdade de 
expressão, não sendo necessário, portanto, o consentimento do biografado para a publicação do texto. Restou 
assentado o entendimento de que a liberdade de expressão é ampla, somente podendo ser limitada pela legislação 
infraconstitucional que atue no sentido de assegurar outros direitos fundamentais, mantendo a harmonia do 
sistema jurídico. Ressaltou-se, por fim, a importância dos direitos à intimidade e vida privada, que devem ser 
conhecidos no caso concreto, através da ponderação para dirimir conflitos aparentes. 
7 A exemplo de quando define a proibição do anonimato como meio de garantir o direito de resposta e a 
indenização por danos patrimoniais e morais à imagem, honra e vida privada. 
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4.1.2 O direito à memória coletiva 

 

A Constituição de 1988 não faz alusão expressa ao direito à memória coletiva 

entre os direitos e garantias fundamentais, mas isso não significa que não se possa considerar 

esse direito em sua dimensão social e cultural como um direito público fortemente conectado 

ao direito à informação e outras garantias constitucionais (MAIA FILHO, 2013). 

A memória social possui múltiplas facetas, podendo trabalhar a serviço ou contra 

a coletividade. Como outrora demonstrado, pode servir ao propósito de penalizar eternamente 

o ser humano por seus erros, mas, por outra via, oferece à sociedade uma lembrança frequente 

do seu passado, dos seus indivíduos e do que fizeram, de forma a guiar o futuro num 

aprendizado coletivo. Imagine-se, por exemplo, a importância que o estudo e a lembrança do 

Holocausto possuem na atualidade. É certo afirmar, com alguma segurança, que a 

humanidade deve para sempre lembrar do que ocorreu naquele período, para que jamais 

retorne àquele estado de selvageria. 

Nesse sentido reside na memória coletiva um limite a ser considerado quando da 

análise do esquecimento como direito fundamental, pois  

 
[...] direito é reflexo tanto da memória histórica, aquela que é objetivamente 
selecionada, como da memória coletiva, que é elaborada no seio das vivências 
passadas de uma comunidade. Contudo, o direito reelabora tanto a memória coletiva 
quanto a histórica, compondo-as e sorvendo delas a decisão prudente que, a partir do 
presente, orienta o futuro. Logo, não se deve reduzir o direito ao formalismo 
metódico das leis prescritivas, preclusivas. O direito é o próprio tempo e não cortado 
pelo tempo abstrato (CAMPOS; CONTIJO, 2012, p.11980). 
 

A memória, assim considerada, constitui-se numa afirmação contra o levante de 

regimes autoritários (ALVES; RODRIGUES, 2014), um bem coletivo a ser resguardado pelo 

Direito, que não pode dela se valer para reduzir o conhecimento da sociedade sobre sua 

história e cultura, sob o argumento absoluto de proteger bens individuais, pelo que se teria 

uma afronta aos princípios democráticos e à construção histórica e cultural como patrimônio 

social. 

 

4.2 Colisão e ponderação de direitos fundamentais 

 
O reconhecimento do direito ao esquecimento, no caso concreto, poderá resultar 

diretamente em conflito com outros direitos fundamentais, como os direitos de liberdade de 

expressão, de imprensa e de informação, bem como o direito coletivo à memória. 
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Nesse caso, os critérios habituais de solução de conflitos normativos não são 

passíveis de utilização, uma vez que, em se tratando de valores constitucionais, mormente os 

definidores de direitos fundamentais, possuem ambas as normas colidentes o mesmo grau 

hierárquico, em função do princípio da unidade da Constituição, sendo, reconhecidamente 

cláusulas pétreas e, por isso, possuem o mesmo patamar axiológico (RODRIGUES, 2007). 

Diante desta situação, é possível identificar a dificuldade de determinação de 

regras de solução de conflitos que abstratamente resolvam a colisão dos princípios 

envolvidos, impondo a preferência de um sobre outro. Surge, então, a necessidade de realizar 

caso a caso a ponderação, objetivando a solução de forma que não haja completa submissão 

de um direito a outro, permitindo a ambos a aplicação com a melhor harmonia possível. 

O papel do legislador não é diminuído pela exigência de ponderação. Há casos em 

que a própria Constituição determina que a atuação legislativa poderá definir os parâmetros de 

incidência do direito fundamental, por meio da qual se autoriza expressamente a restrição do 

direito. Entretanto, mesmo quando não há determinação constitucional expressa, a doutrina 

entende ser possível essa atuação, pois existiriam limites intrínsecos aos direitos 

fundamentais. Decorre desse entendimento o poder do legislador em solucionar, pelo menos 

de maneira geral, possíveis colisões. 

Não se deve concordar, entretanto, com a atuação legislativa no sentido de impor 

abstratamente a prevalência de um direito fundamental sobre outro, sob o perigo de ferir o 

princípio da unidade da Constituição e preterir permanentemente um direito em função do 

outro. Por isso, cabe ao legislador o papel de determinar regras gerais acerca do direito 

envolvido, guiando o operador na sua aplicação, sem, contudo, tolher-lhe o poder de 

sopesamento. Caso aja desta forma o legislador, ferindo de forma permanente um direito em 

favor de outro, pode-se reconhecer, em que pese a regra ser constitucional em análise abstrata, 

uma inconstitucionalidade diante do caso concreto, que demande atuação do intérprete e 

ponderação de valores. 

Sobre o assunto, Barroso (2001, p. 5) resume: 

 
A colisão de direitos fundamentais é um fenômeno contemporâneo e, salvo 
indicação expressa da própria Constituição, não é possível arbitrar esse conflito de 
forma abstrata, permanente e inteiramente dissociada das características do caso 
concreto. O legislador não está impedido de tentar proceder a esse arbitramento, mas 
suas decisões estarão sujeitas a um duplo controle de constitucionalidade: o que se 
processa em tese, tendo em conta apenas os enunciados normativos envolvidos, e, 
em seguida, a um outro, desenvolvido diante do caso concreto e do resultado que a 
incidência da norma produz na hipótese. De toda sorte, a ponderação será a técnica 
empregada pelo aplicador tanto na ausência de parâmetros legislativos de solução 
como diante deles, para a verificação de sua adequação ao caso. 
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Assim, pode-se entender a ponderação como uma técnica a ser aplicada no caso 

concreto em que há colisão de direitos fundamentais, uma vez que representam concretizações 

de princípios, de forma a se vencer a dificuldade gerada pela ausência de hierarquia entre as 

normas constitucionais e o consequente entrave que gera à interpretação simples através da 

subsunção8. 

Segundo Barroso (2001), a técnica consiste em três etapas a serem seguidas pelo 

operador diante da colisão verificada, sendo a primeira delas caracterizada pela identificação 

das normas aproveitáveis ao caso e os eventuais conflitos existentes entre elas. Devem ser 

agrupadas as normas, nesta etapa, conforme a solução para que apontam, unindo-se num 

mesmo agrupamento todas as normas que levam à mesma solução, pois isso facilitará a 

execução da última etapa, ao reconhecer os extremos que deverão ser considerados. Nesse 

ponto, vale salientar que a norma não se confunde com o dispositivo, considerando que há 

dispositivos que abrigam uma norma, ou várias, e há casos em que uma norma será resultado 

da união de vários dispositivos. 

A segunda parte, conforme o autor, está em analisar os fatos conjuntamente com 

as normas identificadas, a partir do que será possível perceber a extensão e o papel de cada 

norma diante do caso concreto. Isto porque, apesar de se reconhecer aos princípios e normas 

deles decorrentes uma existência autônoma, pelo menos em tese, apenas a aplicação ao caso 

concreto permite conhecer o alcance de sua influência, pois é quando se preencherão de 

sentido real, fora do mundo abstrato das normas. 

Continua o autor esclarecendo que a terceira etapa da ponderação, por fim, 

permite que os grupos de normas formados na primeira etapa sejam analisados conforme as 

consequências verificadas nas condições fáticas realizadas na segunda etapa, pesando os 

elementos envolvidos em cada solução, de maneira a se verificar qual agrupamento deverá se 

sobressair na solução do conflito. Nesta fase deve-se, ainda, definir com que intensidade essa 

sobressalência se dará, adequando o grau de imperatividade de um grupo sobre o outro, de 

maneira a reduzir a limitação a ambos os valores envolvidos e a garantir a maior 

harmonização possível ao caso. 

Ressalta-se que todo o processo retratado deverá guiar-se pelo princípio 

instrumental da proporcionalidade, constituindo-se parte integrante deste. A proporcionalidade 

                                                 
8 Segundo Alexy (2003), a técnica da subsunção consiste em aplicar a premissa maior – norma – à premissa 
menor – fato – de maneira a guiar o interprete na aplicação do Direito. Nesses casos, apenas uma norma é 
aplicável, o que torna a técnica insuficiente diante da existência de conflitos entre princípios, pois não se pode 
escolher apenas um valor para ser concretizado em detrimento de outros que também seriam úteis ao direito, 
apontando, contudo, em soluções diversas. A subsunção torna-se impraticável diante de conflitos de normas com 
mesma hierarquia, pois aponta para soluções diversas de forma legítima, o que não serve à solução de conflitos. 
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pode ser verificada através de três parâmetros a serem analisados: a adequação (se a medida 

adotada se adequa ao fim que se propõe), a necessidade (se é indispensável para atingir o 

objetivo) e a proporcionalidade em sentido estrito, à qual está intimamente ligada a 

ponderação, pois chega-se, neste ponto, ao balanceamento dos valores envolvidos, ou seja, 

quanto maior o grau de detrimento de um princípio, maior deverá ser a satisfação do outro. 

Assim, a ponderação consiste em estabelecer o grau de não satisfação de um princípio, 

seguido pelo estabelecimento da importância de satisfação do outro princípio e, por fim, a 

determinação se a relevância de um justifica o detrimento do outro (ALEXY, 2003). 

Verifica-se, então, que apenas a análise da situação jurídica e fática pode 

determinar a solução para os conflitos envolvendo direitos fundamentais, pelo que se percebe 

existir pelo menos uma técnica suficientemente objetiva para realizar essa ponderação de 

interesses.  

 
4.3 Delineamentos do direito ao esquecimento na posição do STJ 

 
Os dois casos abaixo especificados configuram paradigma no tratamento dado 

pelo Judiciário brasileiro no que tange ao direito ao esquecimento. A interpretação dos 

julgamentos, realizados no mesmo dia, leva à percepção de que o tema ainda merece 

aprofundamento. 

 
4.3.1 O caso “Aída Curi” 

 
Aída Curi era uma jovem de 18 anos em 1958, retratada como casta, inocente e 

religiosa, a adolescente cursava datilografia e levava uma vida recatada em Copacabana, na 

cidade do Rio de Janeiro. Em uma tarde deste mesmo ano, fora atraída ao alto de um prédio 

por um homem que conhecera no mesmo dia, sob o pretexto de que teria acesso à vista mais 

bela da cidade. O homem, unido a dois outros rapazes, um dos quais menor de idade à época, 

tentou agarrar Aída por trás e violentá-la. Diante da resistência da moça, começou a espancá-

la, com a ajuda dos outros dois, que a seguravam e rasgavam suas vestes. Quando a moça 

desfaceleu, em razão da resistência contínua, os três tentaram simular um suicídio, soltando-a 

de cima do prédio em direção ao térreo, onde caiu já morta (BAYER, 2015). 

Levados a julgamento, o três homens receberam como resposta estatal ao crime, o 

que ficou considerado um símbolo da injustiça, pois contra o ocorrido, conhecido à época por 

sua brutalidade, as penas quase nada representavam: um acusado fora absolvido e fugiu, 



52 
 

outro, menor penalmente, fora encaminhado ao Serviço de Assistência ao Menor, e o principal 

sujeito, que atraíra Aída à cobertura, por fim, fora condenado a apenas oito anos de reclusão 

após a realização de três julgamentos (BAYER, 2015). 

O caso tivera ampla repercussão midiática ao tempo do acontecimento, entrando 

para o domínio público ao ser amplamente divulgado e explorado. Alega-se, inclusive, que 

teria sido tratado como um caso comum de suicídio se não houvesse a intensa participação da 

mídia em exigir uma investigação mais profunda aos fatos (BAYER, 2015). 

Quase 50 anos depois, um programa televisivo intitulado “Linha Direta – Justiça” 

tornou a divulgar o acontecido, narrando os fatos de maneira fiel, apesar da notificação 

recebida pelos irmãos de Aída contra a exposição pretendida. O caso foi levado à justiça, sob 

o argumento da família da jovem de que a matéria, que exibia a imagem e história de Aída, 

abusava do direito de informar, auferindo lucro sobre a exploração de imagem alheia sem 

autorização e, ainda, reabria feridas há muito sofridas, trazendo novamente aos parentes uma 

dor que lutaram por superar. Invocado o direito ao esquecimento, perderam os irmãos em 

primeira e segunda instâncias, tendo sido embasada a justificativa do Tribunal de Justiça do 

Rio Janeiro, confirmando a sentença de primeiro grau, na livre expressão da atividade de 

comunicação garantida no artigo 220 da Constituição Federal de 1988 (AMORIM; CRUZ, 

2014). 

Levado ao Superior Tribunal de Justiça através do Recurso Especial 1.335.153 – 

RJ, o caso foi apreciado pela Quarta Turma, tendo como relator o Ministro relator Luis Felipe 

Salomão cujo voto mostrou-se vencedor na decisão. O Ministro iniciou justificando a análise 

da matéria constitucional pelo órgão através da positivação dada pelo Código Civil aos 

direitos da personalidade, o que exige, em decorrência da nova interpretação constitucional e 

publicização do direito privado, a interpretação da ordem jurídica conforme a Constituição, 

não podendo se negar à matéria uma constitucionalidade indireta, que demanda, portanto, 

análise do conflito entre os direitos fundamentais à liberdade de comunicação e os direitos da 

personalidade de acordo com a Lei Maior. 

Acentuou que a análise de casos semelhantes quase sempre resultaram em 

apreciação da licitude da notícia – verídica (ainda que abstratamente) e de conteúdo não 

difamatório – e contemporaneidade do fato. Quanto ao primeiro aspecto, explicou que 

funciona em via de mão única, uma vez que notícia falsa é sempre ilícita, constituindo limite à 

liberdade de informar, mas nem toda notícia verdadeira é necessariamente lícita.  
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Acerca da contemporaneidade, abordou brevemente a dificuldade de garantir o 

direito ao esquecimento na internet, devido a sua especificidade, motivo pelo qual delimitou a 

discussão à mídia televisiva. 

Reconheceu que a privacidade vem perdendo espaço frente ao universo público na 

sociedade do hiperinformacionismo e que “o momento é de novas e necessárias reflexões, das 

quais podem mesmo advir novos direitos ou novas perspectivas sobre velhos direitos 

revisitados” (STJ, 2013, p.18). 

Prelecionou sobre as liberdades e seu papel na democracia, mas reforçou os 

limites impostos pela própria constituição, que parece indicar (pela leitura do artigo 220) uma 

preferência pelas soluções em que se protege a pessoa humana, embora o melhor recurso deva 

sempre passar pelo exame do caso concreto. 

Abordou o conflito entre direito ao esquecimento e o inegável interesse público 

por trás dos noticiários policiais. A história dos crimes, fazendo parte da construção da 

sociedade, é patrimônio imaterial e possui o propósito de fazer um recorte de determinado 

período para guiar a evolução social. Trata-se de aprender com os erros. 

Todavia, ressaltou a necessidade de cuidado, pois é preciso diferenciar os crimes 

em que há natural interesse histórico daqueles em que a exploração exacerbada pela mídia 

acaba por evidenciar uma esforçosa e artificial historicidade, traduzida, em verdade, pelo 

clamor social satisfativo de interesses primários da multidão, uma luta dual entre o bom e o 

mau. 

Desta feita, a historicidade por si não constitui impedimento para que se 

reconheça o direito ao esquecimento: 

 

[...] a permissão ampla e irrestrita a que um crime e as pessoas nele envolvidas 
sejam retratados indefinidamente no tempo – a pretexto da historicidade do fato –, 
pode significar permissão de um segundo abuso à dignidade humana, simplesmente 
porque o primeiro já fora cometido no passado. Muito pelo contrário, nesses casos o 
reconhecimento do “direito ao esquecimento” pode significar um corretivo – tardio, 
mas possível – das vicissitudes do passado, seja de inquéritos policiais ou processos 
judiciais pirotécnicos e injustos, seja da exploração populista da mídia (STJ, 2013, p. 
26). 

 

Explicou que o interesse público é inerente aos crimes de ação pública 

incondicionada, pois a injustiça levada a efeito contra um interpreta-se em uma ameaça contra 

todos. Não obstante, é imperioso também ressaltar que o interesse público, conceito de 

significação aberta, não coincide com o interesse do público, que é guiado, normalmente, pelo 

sentimento de exposição pública continuada em busca de vingança. 
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Elencou alguns casos de aceitação do direito ao esquecimento no direito 

comparado e terminou por concluir que não se pode negar a sua existência no cenário interno, 

seja através da leitura dos direitos fundamentais em conexão com o princípio da dignidade 

humana, seja decorrente diretamente do direito infraconstitucional. 

Ressaltou que a privacidade configura outro limite à liberdade de expressão e 

comunicação e, no caso dos crimes, o interesse público se esvai com o esgotamento da 

resposta penal que se espera ao desejo de justiça social. Isso também inclui a proteção às 

vítimas:  

 
caso contrário, chegar-se-ia à antipática e desumana solução de reconhecer esse 
direito ao ofensor (que está relacionado com sua ressocialização) e retirar-lhe dos 
ofendidos, permitido que os canais de informação se enriqueçam mediante a 
indefinida exploração das desgraças privadas pelas quais passaram (STJ, 2013, p. 
36). 

 

Atentou o Ministro, por fim, que não é cabível limitar o interesse social quando há 

historicidade no fato, de forma que seja impossível retratar o crime sem o envolvido, como se 

dá ao mencionar o caso “Dorothy Stang” sem Dorothy Stang, ou o caso do “índio Galdino” 

sem Galdino. Acrescentou que, comumente, é o nome da vítima que marca o nome do caso, 

como uma marca infeliz do destino sobre determinada pessoa e, por ter entrado para o 

domínio público, devido a repercussão intensa e legítima no período, o crime virou história, 

de maneira que não é possível retratar o ocorrido sem mencionar o nome da vítima Aída Curi. 

Completou afirmando que o reconhecimento do direito ao esquecimento, em tese, 

do direito não condiz com o necessário dever de indenizar, porque com o passar do tempo a 

ferida reaberta dói menos e, por isso, não há que se falar em dano, sendo a exposição 

caracterizada por mero desconforto aos envolvidos. Por isso, não reconheceu direito aos 

autores (STJ, 2013). 

O argumento, entretanto, não merece acolhimento, pois, em verdade, um 

ferimento há muito causado somente será curado se não for para sempre remexido, não sendo 

o que se verifica na questão abordada, uma vez que permitir a exploração eterna sobre o crime 

que causou tanta dor à família servirá, para sempre e todas as vezes, ao propósito de reabrir 

cortes que estariam prestes a se fechar, sem que se possa afirmar existir apenas um incomodo 

quando se fala sobre um assassinato chocante, ainda que tenham se passado quase cinquenta 

anos. 

Sinteticamente, o voto vencedor reconheceu a existência do direito ao 

esquecimento como direito fundamental decorrente da necessidade de tutela da dignidade 
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humana, mas limitou sua aplicação quando o fato que se pretende esquecer tornar-se um 

evento histórico, transformando-se em bem imaterial da sociedade. Restou assentado, ainda, o 

entendimento acerca da necessidade de se discutir em cada caso o elemento historicidade, 

com o intuito de aferir se foi legítima a exposição e o interesse público surgido sobre o 

acontecimento, ou se aconteceu de maneira forçosa e artificial (em que a mídia abusa do 

direito de comunicação para despertar o interesse coletivo na luta eterna entre bandido e 

cidadão de bem), o que permite a exclusão do interesse público com o decorrer do tempo. 

Vale ressaltar, ainda, argumento levado em consideração no voto vencido da 

Ministra Maria Isabel Galloti, que desconsidera a legitimidade acerca do interesse público 

sobre o caso “Aída Curi” depois de passados tantos anos de seu acontecimento, uma vez que a 

vítima não era personagem político ou histórico no Brasil, ou sequer pessoa pública, o que 

não enseja a indevida incursão na privacidade alheia por tempo indeterminado. Fatidicamente, 

a Ministra parece concordar com a consideração do elemento tempo quando da aferição do 

interesse público sobre a divulgação de notícias, ao afirmar que considera:  

 
[...] relevante a argumentação dos autores de que, como se trata de fato ocorrido na 
década de cinquenta, não há a atualidade necessária para que se entenda que se trata 
de programa jornalístico. Não há o interesse público envolvido na divulgação de 
crimes que ainda estão em fase de persecução criminal. Já houve o cumprimento das 
penas dos condenados e a retratada era uma pessoa comum, uma moça qualquer da 
cidade do Rio de Janeiro. O episódio de televisão aqui comentado não retratou 
investigação ou documentário acerca da vida ou de fato que envolvesse personagem 
da história do País, ou pessoa que, pelo seu modo de vida, por suas atitudes, 
ensejasse mitigação de seu direito à intimidade, como políticos ou atores famosos 
(STJ, 2013, p. 2). 
 

Ainda em seu voto, a Ministra concordou com a aplicação do direito ao 

esquecimento no caso em estudo, pois a divulgação fora realizada de forma abusiva, 

marcadamente ao retratar a vítima e sua família, expor fotografias e encenações sobre o 

crime, exposição desnecessária e excessiva para retratar o fato, uma vez que não se prestava a 

nenhuma finalidade histórica ou investigativa, pois o crime estava solucionado há quase 50 

anos, evidenciando-se o cunho meramente lucrativo acerca da matéria. Esta exposição 

abusiva, segundo a Ministra, trouxe à família da vítima novo sofrimento ao relembrar o fato, 

causando violação do direito ao esquecimento. 

Efetivando a técnica de ponderação sugerida por Barroso (2001), verifica-se uma 

alternativa mais eficaz em garantir os dois direitos fundamentais envolvidos, perfazendo-se a 

transmissão da matéria com intuito informativo, não abusivo, ao omitir imagens 

desnecessárias da vítima e de sua família, bem como o teleteatro em que foi encenado o 
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momento do crime e da morte de Aída. Não foi o que se observou na divulgação, entretanto, 

ao que é possível alegar a violação efetiva do direito ao esquecimento. 

 
4.3.2 O caso “Chacina da Candelária” 

 
O acontecimento que ficou conhecido como “Chacina da Candelária” aconteceu 

na noite de 23 de julho de 1993, quando cerca de cinquenta crianças e adolescentes dormiam 

nas escadarias da igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, como habitualmente faziam. Nesta 

noite, um grupo de policiais militares aproximou-se do grupo atirando, ao que fizeram, de 

imediato, quatro vítimas, que morreram enquanto dormiam. Outro jovem fora assassinado 

enquanto tentava fugir, mais um não resistiu aos ferimentos e vieram a falecer, outros dois 

foram executados nas proximidades da igreja. Os principais suspeitos foram levados a 

julgamento, sendo, ao término, três condenados e seis absolvidos (FONTES, 2014). 

Cerca de treze anos depois, a rede de televisão Globo Comunicações expôs, em 

um programa criminal intitulado “Linha Direta”, matéria sobre a chacina, na qual foi 

acentuado o processo conturbado acerca da instrução criminal do caso, exibindo os nomes e 

imagens dos principais acusados, inclusive daqueles que restaram absolvidos (AMORIM; 

CRUZ, 2014). 

Um dos acusados, então, ingressou com demanda judicial contra a emissora, 

alegando que fora violado seu direito ao esquecimento, uma vez que fora absolvido da 

acusação de participação na chacina em júri popular e, passada mais de uma década do 

ocorrido, a nova divulgação dada ao fato, incluindo seu nome e imagem, serviria somente ao 

propósito de macular sua honra e reacender o ódio social. O autor da demanda salientou, 

ainda, que foi procurado pela emissora para fornecer entrevista sobre o assunto, pedido que 

não foi atendido, acompanhado de sua manifestação contra a inclusão de seu nome e imagem 

na exibição que se daria (STJ, 2013). 

Uma vez ocorrida a exibição, o autor alegou que a exposição de sua imagem e 

nome fora realizada de maneira ilícita, contra sua manifesta opção por não ser relacionado à 

matéria, e, por isso, teria direito a indenização por danos morais. Além disso, ressaltou que 

divulgação ilícita impossibilitou sua vida na comunidade em que vivia, onde passou a ser 

visto como chacinador, estando sempre à mercê de justiceiros que ameaçavam sua 

integridade, pelo que fora obrigado a se desfazer de seus bens e se mudar. A matéria, por isso, 

violou o seu direito e de sua família a serem deixados em paz, a serem esquecidos, máximas 

do direito à privacidade (AMORIM; CRUZ, 2014). 
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Em primeira instância, depois de sopesado o conflito entre os direitos à 

personalidade e à liberdade de expressão e comunicação, o pedido do autor foi indeferido. O 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, entretanto, reformou a sentença em segunda 

instância, para reconhecer o direito do autor, fundamentado da dignidade humana e no direito 

ao esquecimento dele decorrente, sem menosprezar o direito à liberdade de imprensa, pois era 

possível descrever o fato histórico “Chacina da Candelária” sem mencionar o referido autor. 

Assim, o tribunal entendeu ter havido no caso um abuso do direito de informar (SIERRA, 

2013). 

No Recurso Especial nº 1.334.097/RJ, a recorrente declarou não haver ilicitude na 

divulgação da matéria, pois há interesse público sobre casos criminais célebres, usualmente 

retratados pelos veículos de comunicação em programas jornalísticos; acentuou que não 

houve invasão de privacidade, pois estaria a intimidade do autor mitigada pela sua ligação 

com evento histórico, que fora retratado exatamente como acontecera, sem exageros ou falsas 

acusações, demonstrando-se, inclusive, que fora mencionada a absolvição do acusado ao final 

do processo; esclareceu que não seria possível excluir do programa a citação do autor como 

integrante do rol dos acusados, mesmo deixando claro que acabara inocentado, pois um dos 

aspectos mais importantes sobre a chacina está justamente no conturbado inquérito policial 

que se sucedeu, de forma que omitir os inocentados deixaria desconexa a sequência do 

programa; defendeu, por fim, que não haveria necessidade de autorização do autor para 

divulgação de seu nome e imagem, uma vez que está relacionado com acontecimento de 

domínio público, não havendo, por isso, que se falar em invasão de privacidade ou violação 

do direito de estar só (AMORIM; CRUZ, 2014). 

Na análise do mérito, o relator Luis Felipe Salomão utilizou a mesma construção 

argumentativa presente no julgamento do caso “Aída Curi”, chegando, entretanto, à solução 

diversa. 

Levou em consideração o Ministro, na análise do presente caso, a aplicação do 

direito ao esquecimento no âmbito criminal, afirmando que os acusados que findam 

absolvidos no processo judicial têm, certamente, o mesmo direito ao esquecimento dos 

condenados que cumpriram pena, pois estes têm direito ao sigilo da folha de antecedentes e 

exclusão da condenação no Instituto de Identificação, motivo pelo qual os inocentados não 

podem permanecer sob o estigma social acerca do crime de que fora acusado (STJ, 2013). 

Sob este aspecto, o direito ao esquecimento se presta a demonstrar uma evolução 

cultural que confere ao ordenamento jurídico solidez, pois, quando em conflito com o direito 

à memória, este serve ao propósito de afirmar um direito à esperança, marcado pela 
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possibilidade de regeneração da pessoa humana. Deve-se atentar, contudo, que não estão 

albergados no direito ao esquecimento fatos cuja historicidade demonstra-se genuína, 

demandando um interesse público atemporal quando examinados no caso concreto, ou seja, 

quando a narrativa se faz impossível se desvinculada do personagem que deseja ser esquecido 

(AMORIM; CRUZ, 2014). 

Ainda que seja reconhecido natural interesse público no que diz respeito ao 

cometimento de crimes e seus envolvidos, deve-se entender que os limites deste interesse 

confirmam-se quando se esgota a resposta penal aferida ao fato, pois a publicidade serve ao 

propósito de fiscalização social sobre a resposta estatal esperada da Justiça. Deste feita, uma 

vez que se extingue a pena ou se absolve o réu, resta enfraquecido o interesse público acerca 

da divulgação do episódio, que pode ocorrer durante a persecução penal (STJ, 2013). 

Entende-se, assim, que a legitimidade sobre a exibição de informação penal existe 

enquanto serve ao propósito de publicizar a fiscalização social, esgotada quando da 

verificação de resposta permanente oferecida pela Justiça, como extinção da pena ou 

absolvição. Após este período, apenas um propósito justifica a contínua exploração acerca do 

envolvido em crime, o interesse histórico, como pretensão acerca do direito à memória, 

patrimônio imaterial da sociedade. 

Verifica-se, então, que na ausência de interesse histórico acerca de crime cujo 

acusado fora absolvido, a exploração contínua da pessoa humana liga-se somente ao propósito 

de eternizar o estigma social, perpetuando no tempo um acontecimento que evidencia a 

miséria humana (STJ, 2013). 

No caso em questão, é possível averiguar que o evento conhecido como “Chacina 

da Candelária” configura-se um acontecimento marcante na história do Brasil, constituindo-se 

um símbolo da marginalização de crianças e adolescentes que vivem nas ruas e o desrespeito 

à proteção que lhes deveria ser garantida pelos artigos 3º e 4º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente9. Nesse sentido, a narração do ocorrido possui legitimidade atemporal por se 

verificar historicidade evidente, garantindo, assim, contínuo interesse público sobre o assunto. 

                                                 
9 Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
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Ainda que se tenha provado o teor fidedigno da reportagem, inclusive no ponto 

em que esclarece a absolvição final do acusado, há de se levar em consideração a capacidade 

do homem médio brasileiro quanto à noticiários com este conteúdo, cuja receptividade é:  

 
[...] apta a reacender a desconfiança geral acerca da índole do autor, o qual, 
certamente, não teve reforçada sua imagem de inocentado, mas sim a de indiciado. 
No caso, permitir nova veiculação do fato, com a indicação precisa do nome e 
imagem do autor, significaria a permissão de uma segunda ofensa à sua dignidade, 
só porque primeira já ocorrera no passado, uma vez que, como bem reconheceu o 
acórdão recorrido, além do crime em si, o inquérito policial consubstanciou uma 
reconhecida "vergonha" nacional à parte. (STJ, 2013, p. 5) 
 

Não se pode afirmar, consequentemente, que a ligação do nome de um acusado no 

processo penal que, ao fim, provou-se inocente, é necessária a narrativa dos fatos como 

aconteceram, sendo concebível, portanto, a exclusão de seu nome da relação de envolvidos. A 

ponderação, neste caso, mostra a solução viável, assegurando a liberdade de comunicação e 

expressão ao permitir a circulação da notícia cujo conteúdo é histórico e, concomitantemente, 

tutelando a dignidade humana e os direitos da personalidade do autor da demanda, ao omitir 

sua ligação eventual ao acontecimento, que em nada impede sua perfeita descrição. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Identificou-se que o objeto de proteção dos direitos fundamentais está 

intimamente ligado aos direitos humanos, apesar de possuírem a diferença conceitual mais 

evidente de que este se encontra no âmbito do direito internacional, enquanto aquele é 

entendido como o conjunto de proteção humana positivada no ordenamento jurídico 

constitucional de determinado país. 

Os direitos fundamentais, desta forma, constituem objeto de abrigo do ser humano 

dentro do sistema constitucional de cada país, sendo originalmente concebidos como meio de 

evitar os abusos estatais contra os indivíduos. Na contemporaneidade, entretanto, identifica-se 

a possibilidade de aplicação dos direitos fundamentais ainda em relações privadas, que 

possuiriam, teoricamente, partes em condição de igualdade presumida. A esta aplicação dá-se 

o nome de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Apesar de haver entendimento em 

sentido diverso, conforme se verifica na teoria da ineficácia horizontal, pode-se entender, a 

partir de um estudo mais profundo, que mesmo esta teoria acaba por conferir eficácia 

horizontal aos direitos fundamentais, algumas vezes por meio de manobras judiciais, quando 

percebe necessária a aplicação destes direitos às relações privadas. 

Fortalecendo a eficácia horizontal, alguns direitos fundamentais restaram 

positivados dentro do ordenamento jurídico infraconstitucional, como aconteceu com o 

posicionamento dos direitos da personalidade nos artigos 11 a 21 do Código Civil Brasileiro, 

que confirmou personificação do Direito Civil, em detrimento de sua antiga 

patrimonialização, tendo por referência o fenômeno da Constitucionalização do Direito 

Privado, em que se coloca em evidência o ser humano e sua dignidade como centro de todo o 

ordenamento jurídico, exigindo não somente do legislador essa posição afirmadora de 

direitos, mas também do jurista, que tem o dever de interpretar a norma conforme a 

Constituição. 

Verificou-se que, conforme preceitua a Constituição de 1988, a dignidade humana 

é fundamento da República e nela estão assentados os direitos fundamentais, um rol 

exemplificativo, pois podem ser extraídos outros de partes diferentes do texto constitucional, 

ou, ainda, do sistema jurídico brasileiro. 

A partir deste entendimento, é possível qualificar o direito ao esquecimento como 

um direito fundamental não explícito que busca a tutela da dignidade humana. Igualmente ele 

vem sendo reconhecido no mundo, com início na Alemanha, através do julgamento do caso 
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“Lebach”, que assentou o direito do ex-detento a ser deixado em paz, ser esquecido após o 

cumprimento de sua pena, como forma de assegurar sua ressocialização. 

O direito ao esquecimento, resumidamente, constitui expressão do direito à 

privacidade, garantido tanto na Lei Civil quanto na Lei Maior, tendo como marcante para sua 

definição o elemento tempo, que age definindo a presença ou ausência de interesse público na 

divulgação de certos acontecimentos, ainda quando presentes os elementos veracidade da 

notícia e notoriedade do fato ou do personagem. 

A afirmação do direito ao esquecimento, entretanto, não pode ser feita de maneira 

absoluta, pois deve ser levada em consideração a possibilidade de conflito com outros direitos 

fundamentais, como os direitos inerentes à liberdade. Por constituírem papel essencial na 

manutenção da democracia, os direitos à liberdade de expressão, de informação, de imprensa 

e o direito à memória possuem caráter limitador ao direito ao esquecimento, devendo ser 

analisado o caso concreto para, com a realização da ponderação, aferir qual a solução mais 

harmônica, de forma que não haja desconsideração total de um direito em detrimento do 

outro. 

Na ausência de normatividade no que confere ao direito ao esquecimento, o 

Superior Tribunal de Justiça delineou, em dois julgados significativos, suas principais 

características. No cerne da questão, entendeu ser cabível a aplicação de tal direito dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro, onde existem diversas regras que já utilizam-se do tempo 

como elemento definidor de situações jurídicas. O aspecto mais marcante, entretanto, se deu 

na análise quanto à historicidade do fato e do personagem a ele ligado, pois, na visão do STJ, 

não há que se falar em direito ao esquecimento quando a notícia mostrar-se genuinamente 

histórica, de forma que o interesse público sobre ela mantenha-se legítimo a qualquer tempo. 

Assim, o tribunal permite a aplicação do direito ao esquecimento somente quando 

não se tratar de evento histórico, cabendo a definição quanto à historicidade ser analisada no 

caso concreto. 

Apesar de ainda ser carregado de subjetivismo, mormente quanto à definição do 

que torna um evento histórico e de quanto tempo deve se passar para que se perca o interesse 

público legítimo sobre uma notícia, o entendimento atual do direito ao esquecimento no 

direito brasileiro mostra-se coerente com a manutenção dos direitos fundamentais, incluindo-o 

neste conjunto, pois permite que seja a dignidade humana tutelada, tanto considerada 

individualmente quanto em sua coletividade, através da garantia dos direitos à liberdade e do 

direito à memória, patrimônio imaterial da sociedade. 
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