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“E é por essa ótica que o direito ao 

esquecimento revela sua maior nobreza, 

afirmando-se, na verdade, como um direito à 

esperança, em absoluta sintonia com a 

presunção legal e constitucional da 

regenerabilidade da pessoa humana”. 

                                (Luís Felipe Salomão) 

 

 

 

 



9 

 

 

RESUMO 

 

Em face do julgamento dos Recursos Especiais 1.335.153/RJ e 1.334.097/RJ, o 

direito ao esquecimento se apresenta como uma nova faceta de proteção do 

indivíduo em face do desenvolvimento da sociedade de informação. O objetivo do 

presente trabalho é analisar a adequação do referido direito à categoria dos direitos 

da personalidade admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro. O direito ao 

esquecimento se propõe a resguardar o indivíduo da divulgação de fatos passados 

que deseja manter longe do conhecimento público. A investigação é feita com base 

na doutrina especializada, em precedentes de tribunais estrangeiros e em julgados 

exarados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), com a finalidade de elucidar a 

problemática que se perfaz diante do conflito entre o direito ao esquecimento e as 

liberdades de expressão e imprensa e o direito à informação, constitucionalmente 

tutelados. Diante da proteção constitucional de interesses antagônicos, quando da 

análise da liberdade de informação jornalística, o Poder Judiciário é tendente ao 

reconhecimento de que a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade de 

informação inclui o direito ao esquecimento, ante a aplicação da técnica da 

ponderação de valores. 

 

Palavras-chave: Direito ao esquecimento. Direitos da personalidade. Liberdade de 

informação jornalística. Ponderação de valores. 
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ABSTRACT 

 

Regarding the sentence from Special Appeal 1.335.153/RJ and 1.334.097/RJ, the 

right of oblivion is presented as a new facet for the protection of individuals in the 

context of information society's development. The main goal of this essay is to 

analyze the adequacy of the referred right in the category of personality rights 

acknowledged by the Brazilian legal system. The right of oblivion aims for the 

protection of the individual from the disclosure of past facts he or she wishes to keep 

away from public knowledge. Investigation is done based on specialized doctrine, on 

precedents set by foreign courts and on sentences ruled by the Supreme Court of 

Justice (STJ), with the goal of clarifying the issue created following the conflict 

between the right of oblivion, freedoms of speech and press and the right to 

information, all of which are covered under the constitution. When analyzing the 

freedom of journalistic information, the Judiciary is willing to recognize that the 

guardianship of the human dignity in information society includes the right of oblivion, 

if you apply the hermeneutic balance of values technique.  

 

Keywords: Right of oblivion. Personality rights. Freedom of media information. 

Balance of values. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em maio de 2013, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

no julgamento dos Recursos Especiais 1334097/RJ e 1335153/RJ, tendo como 

relator o Ministro Luís Felipe Salomão, teve a oportunidade de analisar a adequação 

(ou inadequação) do “direito ao esquecimento” ao ordenamento jurídico brasileiro, 

especificamente no que se refere ao caso de publicações na mídia televisiva. 

Ambos os recursos se referiam a ações de reparação por danos morais, 

quando não materiais, ajuizadas contra a TV Globo Ltda., em virtude da exibição, em 

rede nacional, do programa “Linha Direta - Justiça”, o qual teria levado ao público 

situações pretéritas supostamente já superadas pelos autores, causando-lhes 

manifesto prejuízo moral e material.  

O direito ao esquecimento se apresentaria, então, como importante 

manifestação da vida privada do indivíduo, no sentido de não ter revivido, contra sua 

vontade, situações anteriormente experimentadas que, de alguma maneira, tragam-

lhe desconforto. Surge como uma verdadeira pretensão de “autodeterminação 

informativa”.  

Em decisões opostas, ora concluindo pelo dever de indenizar, ora por sua 

ausência, a Quarta Turma inaugura no Superior Tribunal de Justiça uma instigante 

discussão, já enfrentada em precedentes estrangeiros, por tribunais nacionais de 

instância inferior e, ainda que timidamente, pela doutrina nacional.     

O tema se propõe a aprofundar os conhecimentos sobre o “direito ao 

esquecimento”, no intuito de analisar a possibilidade de inclui-lo no rol de direitos da 

personalidade albergado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Mas, se por um lado 

se propõe a resguardar bens de extrema importância à pessoa humana, por outro, 

tal direito parece igualmente afrontar nobres interesses da coletividade.   

Tal análise passa por uma dupla cautela. Afinal, sabe-se (I) da 

essencialidade dos bens resguardados pela categoria dos direitos da personalidade 

(que não admite a inserção de qualquer direito, sob pena de sua banalização) e (II) 

do risco que o esquecimento poderá significar ao acesso a informações de interesse 

público, bem como às liberdades de expressão e imprensa (direitos basilares a um 

Estado Democrático de Direito).  
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Feitas tais considerações, o presente trabalho apresenta-se dividido em 

três capítulos, desenvolvidos por meio de uma pesquisa bibliográfica, doutrinária, 

jurisprudencial e de legislação.  

No primeiro capítulo, buscar-se-á contextualizar, na história da 

humanidade, a preocupação da ordem jurídica com a efetiva tutela dos indivíduos, 

que, embora não seja construção do direito pós-moderno, despontou com maior 

ênfase após a apuração das barbáries nazistas perpetradas contra inúmeros seres 

humanos durante a 2ª Guerra Mundial.    

A elevação da dignidade da pessoa humana ao topo axiológico dos 

ordenamentos jurídicos reconheceria ao Direito o papel de tomar o homem como 

seu maior e absoluto beneficiado. E é nesse sentido que a doutrina dos direitos da 

personalidade obteria força para prosperar.  

No Brasil, dado o atraso provocado pelos duros anos de Regime Militar, 

somente em 1988, em um cenário de redemocratização da ordem jurídica do país, a 

Constituição Federal passou a eleger, em seu art. 1º, inciso III, a dignidade da 

pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O 

Código Civil Brasileiro de 2002, contudo, não corresponderia aos anseios da nova 

proposta constitucional. 

A partir daí, serão abordadas algumas considerações acerca dos direitos 

da personalidade, imprescindíveis à elucidação da essencialidade da categoria. 

Primeiro, far-se-á um esclarecimento terminológico, dado a corriqueira confusão 

entre as denominações “Direitos da personalidade”, “Direitos fundamentais” e 

“Direitos humanos”, prosseguindo-se com um estudo acerca do conceito, dos 

objetos e das características principais dos direitos da personalidade.  

No segundo capítulo, a elucidação do caráter exemplificativo dos direitos 

da personalidade, previstos pelo Código Civil de 2002, abrirá caminho à discussão 

acerca do amparo jurídico oferecido a situações não especificamente enfrentadas 

pelas normas positivadas, a exemplo de lides envolvendo o “direito ao 

esquecimento”.  

Com base no relato de casos concretos e em uma proposta doutrinária, 

enfatizar-se-á o tema específico, delimitando-se o conceito do direito ao 

esquecimento, bem como o objeto por ele tutelado, em busca da essencialidade dos 

bens preservados, inerente a qualquer dos direitos da personalidade.  
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O referido capítulo lançará, em seu último tópico, a problemática da outra 

face do esquecimento, vez que, em determinadas situações, o interesse público 

despertado por certo acontecimento ou determinada pessoa sobrepuja a pretensão 

de privacidade do indivíduo. É que ao lado da intimidade, privacidade, honra e 

imagem, não se pode olvidar que a Constituição Federal Brasileira de 1988 também 

tutelou, como fundamentais, os direitos à informação e à liberdade de 

expressão/imprensa.  

Por fim, no terceiro capítulo, buscar-se-ão fundamentos legais e 

constitucionais que se compatibilizem com a adequação da tese do direito ao 

esquecimento ao ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, com supedâneo no 

julgamento dos Recursos Especiais 1334097/RJ e 1335153/RJ, em que o STJ 

analisou casos de exibição no “Linha Direta-Justiça” dos crimes conhecidos como 

“Chacina da Candelária” e “Aída Curi”, serão traçados os parâmetros utilizados para 

a ponderação dos direitos “em jogo”.  

Assim, é atual e relevante o debate acerca do chamado “direito ao 

esquecimento”, vez que o conflito entre liberdade de expressão/informação e direitos 

da personalidade desafia o julgador a solucioná-lo a partir de uma nova realidade 

social, ancorada no desenvolvimento da sociedade da informação que, em tempos 

de privacidade rara, confere ao conflito entre o público e o privado uma nova 

roupagem, sem divisões precisas.  
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2. OS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

A proteção da pessoa humana, em seus mais diversos aspectos, não se 

revela como construção do direito pós-moderno. Desde que o homem começou a se 

organizar em grupo social ou que passou a conviver com a figura do Estado, 

revelou-se a tendência de ele ter sua esfera privada invadida, fosse por interferência 

de um semelhante seu ou mesmo por interferência do próprio Estado. Zanini (2011, 

pág. 21) esclarece: “De fato, não se pode conceber, mesmo na Antiguidade, uma 

civilização que nenhum valor outorgasse à figura humana, pois isso significaria seu 

próprio extermínio”.  

 

2.1. Contextualizando a proteção dada à pessoa humana 

 

Não sendo papel do presente trabalho analisar todo o caminho percorrido, 

na história da humanidade, pela categoria dos direitos da personalidade, torna-se 

relevante, ainda que de maneira sucinta, retratar o contexto histórico que favoreceu 

seu desenvolvimento. Como cenário para tal, a França do fim do século XVIII. 

Tida como marco inicial da idade contemporânea, a Revolução Francesa, 

cujo início se deu em maio de 1789, representou a reação burguesa ao Antigo 

Regime. Num cenário de prosperidade, a política mercantilista sufocava os anseios 

da burguesia e era vista como um obstáculo a ser superado a caminho da liberdade 

econômica. Contaminada pelos ideais liberais, não parecia interessante àquela 

classe ascendente conviver com o descompasso de um modelo feudal baseado nas 

benesses da nobreza: por mais fortuna que viessem a adquirir, os líderes 

comerciais, financeiros e industriais estariam excluídos dos privilégios políticos. 

(BURNS; LENER; MEACHAM, 2005, pág. 488). 

Defendia-se que ao Estado não cabia qualquer ingerência na esfera 

privada dos indivíduos, vez que regulamentando o estritamente necessário à 

convivência social pacífica, preservar-se-ia a liberdade de cada um na prossecução 

dos seus próprios intentos, garantindo o desenvolvimento econômico e, 

consequentemente, a justiça e o bem-estar sociais. 
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Acompanhando a mudança perpetrada pelos ideais revolucionários, cabia 

a uma ordem jurídica nova garantir um espaço jurídico adequado ao 

desenvolvimento da plena autonomia privada. É por tal motivo que, impulsionado 

pelo pioneirismo do Código Napoleônico, o Direito Civil, tão logo começou a integrar 

as codificações do século XIX, adotou um viés predominantemente patrimonialista e 

individualista. 

Exposto isso, não se revela espantoso que, no âmbito de uma sociedade 

baseada no poder econômico, os códigos civis tenham ocupado por período 

considerável, como verdadeiras constituições, o papel central na regulamentação 

das relações privadas, na medida em que elegiam a tutela da propriedade e do 

contrato como prioridades do ordenamento jurídico.  

Os ideais liberais, contudo, não chegariam incólumes ao século seguinte. 

Diante das mudanças sociais perpetradas pelo capitalismo e pela Revolução 

Industrial em meados do século XIX, evidenciaram-se os paradoxos do 

desenvolvimento econômico. Enquanto se pregavam a igualdade perante à lei, a 

liberdade individual e fraternidade entre os indivíduos, o fosso existente entre as 

classes sociais se alargava: aos mais fracos coube o preço da liberdade 

exacerbada. 

Premidos pela necessidade de sobrevivência, inúmeros operários, entre 

eles mulheres e crianças, submetiam-se, nas fábricas, a situações degradantes de 

baixos salários e jornadas extenuantes. Burns, Lener e Meacham (2005, pág. 539) 

relatam que, naquele tempo, “para quase todos os trabalhadores, a vida nas cidades 

industriais era na melhor das hipóteses desconfortável; na pior, insuportavelmente 

sórdida”. E a ordem jurídica, contemplando a autonomia das partes como valor 

absoluto, legitimava toda a situação. O homem, por si só, revelou-se incapaz de 

resolver suas diferenças. 

Diante da exploração do homem pelo homem, muitos juristas passaram a 

reconhecer, no campo do direito privado, a necessidade da criação de uma 

categoria de direitos que defendesse o indivíduo daquelas agressões sofridas. 

Diante da proteção dada à ampla liberdade negocial, era necessário, inclusive, 

protegê-lo de si mesmo, garantindo-lhe um mínimo imprescindível e indisponível, 

comum a todo e qualquer ser humano. Nesse sentido, a lição de Schreiber: 
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Foi nesse contexto histórico da segunda metade do século XIX, marcado 
por injustiças e revoltas, que surgiram as primeiras construções em torno 
dos direitos da personalidade. A expressão foi concebida por jusnaturalistas 
franceses e alemães para designar certos direitos inerentes ao homem, 
tidos como preexistentes ao seu reconhecimento por parte do Estado. Eram, 
já então, direitos considerados essenciais à condição humana, direitos sem 
os quais “todos os outros direitos subjetivos perderiam qualquer interesse 
para o indivíduo, ao ponto de se chegar a dizer que, se não existissem, a 
pessoa não seria mais pessoa”. (SCHREIBER, 2013, pág. 5).  

 

Diante da resistência representada por um ambiente jurídico marcado 

pelo pensamento liberal, a doutrina dos direitos da personalidade se deparou com 

um cenário desfavorável ao seu desenvolvimento, não conseguindo alcançar papel 

relevante nas codificações da época.  

Reflexo disso, o Código Civil Brasileiro de 1916, reservando ao Direito 

Civil a tutela de situações predominantemente patrimoniais, ao ponto de elencar, nos 

exatos moldes do liberalismo europeu, a propriedade e o contrato como institutos 

centrais do ordenamento jurídico, sem fazer sequer qualquer alusão à categoria dos 

direitos da personalidade. 

No século seguinte, todavia, a humanidade presenciaria a 1ª Grande 

Guerra Mundial e, com menos de três décadas de intervalo, em verdadeira 

continuação à anterior, a 2ª Grande Guerra Mundial. Deixando rastro de destruição, 

morte, fome e medo por quase todos os cantos do planeta, o período evidenciou o 

risco da subalternização do homem pelo ordenamento jurídico, trazendo à tona a 

rediscussão do tema referente à proteção humana e, consequentemente, o resgaste 

da doutrina dos direitos da personalidade. 

O desrespeito à vida assumiria contornos ainda mais preocupantes à 

ordem internacional com a apuração do saldo da perseguição e extermínio operados 

pelos governos nazifascistas. Em prol da purificação da raça ariana, foram seis 

milhões de judeus assassinados; mais de um milhão de ciganos e deficientes, 

mortos; homossexuais e testemunhas de Jeová, perseguidos; e soviéticos e 

poloneses, submetidos a trabalhos forçados. 

Durante a 2ª Guerra Mundial, campos de concentração foram construídos, 

e seus ocupantes, considerados seres inferiores, submetidos a condições 

insalubres, à péssima alimentação, à tortura, quando não a experimentos científicos 

em que, como verdadeiros objetos, assumiam a condição de cobaias. Em 1945, 
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findada a guerra e vencido o autoritarismo que dominou a Europa, não se podia 

mais permitir atentados à vida naquela dimensão.  

No intuito de conter os abusos perpetrados durante o período de guerras, 

redescobria-se a necessidade de relegar ao ser humano um lugar que contemplasse 

sua fragilidade. Não se tolerava mais negar que ao Direito, de uma maneira ou de 

outra e em qualquer ramo, cumpria tomar o homem como seu maior e absoluto 

beneficiado. Falava-se em dignidade humana: ao homem, cedia-se o centro do 

ordenamento jurídico. 

O Tribunal de Nuremberg, a esse respeito, criado ex post facto, apesar de 

todas as críticas referentes à legalidade de sua instalação, trouxe à tona provas 

robustas das atrocidades cometidas na 2ª Guerra Mundial. Ainda sob a alegação do 

cumprimento fiel à lei de seu país, a condenação de todos aqueles que de alguma 

forma haviam contribuído com os atos nazistas representaria o reconhecimento do 

valor suprapositivo da dignidade humana, “acima da própria lei e do próprio Estado”. 

(MARMELSTEIN, 2011, pág. 9).  

A definição de dignidade humana, por outro lado, não se trata de tarefa 

simples, vez que da discussão sobrevirá soluções amplas e vagas. A esse respeito, 

o problema encontra considerável explicação na célebre concepção kantiana do 

homem como um fim em si mesmo, e não simplesmente como um meio.  

Kant (2003, pág. 65) afirmava que: “Quando uma coisa tem um preço, 

pode ser substituída por algo equivalente; por outro lado, a coisa que se acha acima 

de todo preço, e por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma 

dignidade”. Assim, o homem era dotado de um valor interno (a dignidade) que o 

tornava insubstituível.  

 A fim de evitar digressões nesse ponto, e sem a pretensão de expor as 

formulações perpetradas ao longo dos anos pelos mais diversos filósofos, sociólogos 

e teólogos acerca da noção de dignidade humana, prefere-se conceituá-la como um 

mínimo imprescindível a todo indivíduo, que o permita usufruir da melhor maneira 

possível de sua condição de homem. Sua máxima efetivação mostra-se não apenas 

como função do Estado, mas como papel da sociedade, adentrando em todas as 

áreas de atuação do indivíduo, inclusive nas suas relações com os demais 

particulares. 
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Independentemente do conceito adotado, o certo é que não se pode 

admitir um ser humano digno se esse não reúne condições suficientes que 

possibilitem seu desenvolvimento físico, psíquico e moral, com o propósito de 

permiti-lo gozar dos demais direitos tutelados pelo Estado. 

E é nesse sentido que a doutrina dos direitos da personalidade 

representaria a consagração da dignidade humana pelos ordenamentos jurídicos, 

conforme explica Edilson Pereira Nobre Júnior:  

 

Necessário, assim, ter em conta que a observância das consequências 
jurídicas decorrentes dos direitos da personalidade é imprescindível ao 
respeito da dignidade do ser humano, porquanto a sua idealização, com 
ênfase para a jurisprudência alemã, formada ao depois da segunda 
conflagração mundial, teve em mira evitar que o indivíduo fosse submetido a 
qualquer sorte de menosprezo, quer pelo Estado ou pelos demais 
indivíduos. (NOBRE JÚNIOR, 2000, pág. 192).  

 

Representando essa nova consciência, a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, promulgada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, ressalta a dignidade inerente ao homem, firmando em seus dispositivos o 

respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais.  

Mudava-se completamente o paradigma sob o qual se baseava a 

construção de uma convivência social pacífica, antes pautada nas relações 

predominantemente patrimoniais estabelecidas pelos códigos civis e, agora, 

transferida ao respeito pela condição humana e suas particularidades. Não só a 

propriedade, mas também a vida passava a ser enaltecida como direito inviolável. 

Na Alemanha, a Lei de Bonn de maio de 1949, em seu artigo 1º, inciso I, 

declarava a dignidade da pessoa humana como intangível, sendo obrigação de todo 

o poder público respeitá-la e defendê-la. Em Portugal, após a ditadura salazarista, a 

Constituição de 1976 pregava em seu art. 1º que a República Portuguesa seria 

baseada na dignidade humana e na vontade popular, empenhada na construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária. O art. 10, parágrafo 1º da Constituição 

Espanhola de 1978 também trazia como fundamentos da ordem política e da paz 

social, a dignidade, os direitos invioláveis que lhe são inerentes e o livre 

desenvolvimento da personalidade. 

No Brasil, dado o atraso provocado pelos duros anos de Regime Militar, 

somente em 1988, em um cenário de redemocratização da ordem jurídica do país, a 
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Constituição Federal passou a eleger, em seu art. 1º, inciso III, a dignidade da 

pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 

Albergando a proteção da pessoa humana em seus diversos aspectos como valor 

máximo do ordenamento jurídico brasileiro, a nova Carta Constitucional sinalizava 

para uma imprescindível releitura de todos os setores do Direito. 

Amparado como valor fundamental pela nossa Carta Magna, o princípio 

da dignidade humana é comando normativo e, diante da supremacia da 

Constituição, deve guiar toda a elaboração legislativa, interpretação e aplicação do 

direito na resolução dos casos concretos.  

Foi diante dessa mudança de foco provocada pela Constituição Federal 

de 1988 que se revelou o descompasso existente entre a nova proposta 

constitucional e os institutos do Direito Civil brasileiro, ainda fortemente vinculados 

ao liberalismo do século XVIII. Quanto ao assunto, esclarece Maria Cecília Bodin de 

Moraes:  

 
A transposição das normas diretivas – isto é, do eixo central do sistema de 
direito civil – do texto do Código para o da Constituição acarretou 
relevantíssimas consequências jurídicas que se delinearam a partir da 
alteração da tutela ao indivíduo (oferecida pelo Código) para a proteção da 
dignidade da pessoa humana (garantida pela Constituição e por ela 
considerada como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil). 
O princípio constitucional visa a garantir o respeito e a proteção da 
dignidade humana, mas não só; [...]. Dado o caráter normativo dos 
princípios constitucionais, princípios que contêm os valores ético-jurídicos 
fornecidos pela democracia, isto vem a significar a completa transformação 
(rectius, transmutação) do sistema de direito civil – de um direito que deixou 
de encontrar nos valores individualistas codificados o seu fundamento 
axiológico. (MORAES, 2010, pag. 48). 

 

      Em decorrência do reconhecimento do ser humano como centro do 

ordenamento jurídico e diante da valorização das situações existenciais frente às 

patrimoniais, não havia mais sentido que um código oitocentista, como o Código Civil 

Brasileiro de 1916, continuasse a regular as relações privadas.  

Revelava-se a necessidade de o Direito Civil repensar o homem da época 

liberal para passar a considerá-lo mais que um mero sujeito de direitos, enxergando-

o em toda sua complexidade existencial. Alargava-se a noção de personalidade a 

fim de entendê-la também como uma expressão da peculiar condição humana. 

      O Código Civil Brasileiro de 2002, contudo, decepcionaria os anseios da 

nova ordem constitucional. Reservando um tímido capítulo aos direitos da 

personalidade, o Projeto de 1970 já chegava defasado pelo tempo. Elaborado 
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durante a vigência do período militar, a promulgação do “novo” código conservou a 

antiga necessidade de interpretação e aplicação dos seus dispositivos à luz da Carta 

Política de 1988. 

 

2.2. Aspectos gerais acerca dos direitos da personalidade 

 

Viu-se que em razão das atrocidades cometidas durante a 2ª Guerra 

Mundial, a eficaz proteção do ser humano se tornou um compromisso de ordem 

internacional. Somem-se a isso os esforços perpetrados pelos legisladores nacionais 

no intuito de elevar tal encargo ao patamar mais alto dos respectivos ordenamentos 

jurídicos, e restará compreensível a corriqueira confusão entre as expressões 

“Direitos humanos”, “Direitos fundamentais” e “Direitos da personalidade”.  

Embora as referidas categorias de direitos emanem de um mesmo 

fundamento, qual seja a preservação da condição humana, mostra-se útil 

estabelecer, como ponto de partida do presente tópico, a correta diferenciação 

terminológica entre as mesmas, para só então prosseguir com os ensinamentos 

acerca dos direitos da personalidade, em especial no que se referem ao seu 

conceito, objetos tutelados e características gerais.  

 

2.2.1. Terminologia 

 

Tomem-se, primeiramente, os “Direitos humanos”, compromisso 

efetivamente consagrado no plano internacional no século XX, com a promulgação 

da Declaração Universal dos Direitos dos Homens (1948), tendo em vista que “a 

experiência danosa do regime nazista na Alemanha, no período da Segunda Guerra 

Mundial, confirmou a inexistência de direitos humanos universais decorrentes 

exclusivamente da condição humana”. (MARQUES JÚNIOR, 2014, pág. 29).  

Nesse âmbito, a tutela do indivíduo revela um nobre desafio: antes de se 

averiguar as diferenças entre seres humanos provenientes de diferentes épocas e 

lugares do planeta, há de se reconhecer, por meio dos direitos humanos, a condição 

de homem que lhes é comum.  

De outro modo, muda-se de plano ao se optar pela designação “Direitos 

fundamentais”. Aí, invariavelmente, direcionar-se-á o olhar para um ordenamento 
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jurídico específico. Ao legislador pátrio cabe eleger ao plano constitucional apenas a 

tutela do que lhe parecer mais importante.  

Apreende-se da diferenciação que não há uma necessária coincidência 

entre os direitos fundamentais e os direitos humanos, já que a cada Estado 

compete, de acordo com as conveniências internas, positivar ou não determinado 

direito como parte da ordem jurídica nacional. E são tais conveniências que 

encerram certas particularidades que não comportaram um reconhecimento 

universal, dado o caráter multicultural, econômico e social dos Estados.  

À vista disso, o “Título II” da Carta Constitucional Brasileira de 1988 

delineia, com maior ênfase no art. 5º, a tutela do indivíduo frente às intromissões 

abusivas do Estado. Ali se encontram elencados, em rol não-taxativo (art.5º, 

parágrafo 2º, CF/88), os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. 

A nova proposta constitucional revelou a necessidade de defesa do ente 

humano não apenas na sua relação direta com o Estado, mas igualmente naquelas 

com os demais particulares, porquanto também na esfera privada, o homem não se 

encontrava imune às interferências descabidas de seus semelhantes.  

Plasmada na base axiológica dos direitos fundamentais e encontrando 

indicação no Código Civil, é de fato no plano das relações privadas que a doutrina 

tradicional costuma inserir a categoria dos “Direitos da personalidade”. 

Observe-se que, apesar de existir previsão constitucional de alguns 

direitos da personalidade, a exemplo do direito à imagem (art. 5º, inciso X da CF/88 

c/c art. 20 do CC/2002), há direitos fundamentais que não são da personalidade, 

como o direito à propriedade (art. 5º, inciso XXII da CF/88), e direitos da 

personalidade que sequer constam no texto constitucional, veja-se o direito ao 

nome, previsto do art. 16 ao art. 19 do CC/2002. 

Superada a tradicional dicotomia entre o público e o privado, dado que o 

homem sempre lhes será escopo comum, há de se admitir, sem desprezo às 

diferenciações feitas, uma coerente relação dialógica entre as referidas categorias 

de direito. 

Embora incorra em equívoco terminológico utilizá-las como sinônimas, o 

problema é, com efeito, jurídico, já que se trata não de saber qual a acertada 

denominação, mas sim a maneira mais segura de garantir a efetiva proteção do ente 

humano contra as investidas abusivas de terceiros. 
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2.2.2. Conceito 

 

Dedicando um capítulo inteiro e onze dispositivos específicos aos direitos 

da personalidade, o Código Civil de 2002, do art. 11 ao 21 do “Capítulo II”, 

acertadamente não os define, reservando à doutrina o papel de conceituá-los dentro 

do ordenamento jurídico. 

Apreciando-os como um mínimo imprescindível, Cupis (2004, págs. 23-

24), autor italiano de considerável repercussão no Brasil, assevera que sem tais 

direitos, a personalidade do indivíduo “restaria uma susceptibilidade completamente 

irrealizada, privada de todo seu valor concreto”. Inclinando-se igualmente para a 

substancialidade da categoria, a acepção elaborada por Pinto (1996, pág. 87) 

revela-os como “um conteúdo mínimo e imprescindível da esfera jurídica de cada 

pessoa”.   

Por outro lado, nessa tarefa, há quem prefira conceituar os direitos da 

personalidade sob o enfoque do objeto por eles tutelado. Representando tal escolha, 

os ensinamentos de Gagliano e Filho (2012, pág. 136), que os entendem como 

“aqueles que têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si 

e em suas projeções sociais”. Na mesma esteira, a conceituação proposta por Maria 

Helena Diniz: 

 

Direitos da personalidade são direitos subjetivos da pessoa de defender o 
que lhe é próprio, ou seja, a identidade, a liberdade, a sociabilidade, a 
reputação, a honra, a autoria, etc. Por outras palavras, os direitos da 
personalidade são direitos comuns da existência, porque são simples 
permissões dadas pela norma jurídica, a cada pessoa, de defender um bem 
que a natureza lhe deu, de maneira primordial e direta. (DINIZ, 2007, pág. 
118). 

 

 Mesclando as conceituações trazidas, prefere-se tomá-los como a 

efetivação, dentro das relações entres os particulares, do valor maior do nosso 

ordenamento jurídico, qual seja a dignidade humana, garantindo ao indivíduo um 

mínimo favorável ao desenvolvimento dos seus atributos mais essenciais.  

Elaborou-se um conceito amplo, tendo em vista que a categoria dos 

direitos da personalidade se encontra em constante renovação frente às mudanças 
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advindas do desenvolvimento tecnológico, assunto que será considerado em 

momento apropriado do presente trabalho.   

 

2.2.3. Objetos dos direitos da personalidade 

 

Por muito tempo, a visão patrimonialista do direito impediu a elaboração 

de um correto juízo acerca de bem jurídico. Se por um lado a perspectiva dos 

direitos patrimoniais acertava em admitir que ao ordenamento jurídico competia 

tutelar, como bem, tudo aquilo que de algum modo fosse útil ao homem, por outro, 

equivocava-se ao reconhecer somente naquilo com existência externa ao indivíduo 

(bem econômico) algum valor.  

Acontece que tal entendimento, transferido para a seara dos direitos da 

personalidade, esbarrava-se numa contradição lógica: se o individuo era sujeito das 

relações jurídicas, como pretender tutelá-lo igualmente como objeto? Mais plausível 

negar-lhes a existência, como o fez Savigny sob a célebre fundamentação de que 

admiti-los seria compactuar com o suicídio e automutilação do homem.  

 

O debate, portanto, [...] ressente-se da preocupação exasperada da 
doutrina em buscar um objeto de direito que fosse externo ao sujeito, tendo 
em conta a dogmática construída para os direitos patrimoniais. Em outras 
palavras, a própria validade da categoria parecia depender da 
individualização de um bem jurídico – elemento objetivo da relação jurídica 
– que não se confundisse com a pessoa humana – elemento subjetivo da 
relação jurídica-, já que as utilidades sobre as quais incidem os interesses 
patrimoniais do indivíduo, em peculiar no direito dominical, lhe são sempre 
exteriores. (TEPENDINO, 2008, pág.33). 

 

Sob a ótica da sistemática construída para os direitos patrimoniais, a 

delimitação do objeto ou bens preservados pelos direitos da personalidade 

encontrava essa inadmissível coincidência entre o sujeito e o objeto de uma relação 

jurídica.  

Da personalidade, realmente emanam atributos que, embora dela não se 

separarem, com ela não se confundem. Sem eles, a condição de pessoa humana 

tornar-se-ia irrealizável. Incluem-se aí a vida, a integridade física, o nome, a 

identidade, a imagem, a criação artística, a honra, a memória, a integridade psíquica, 

a privacidade, a intimidade e demais bens que, por serem considerados de alto valor 
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ao indivíduo, tornam-se merecedores da tutela privilegiada oferecida pela categoria 

dos direitos da personalidade.  

A codificação da referida categoria revelaria então a necessidade de 

distanciamento das pretensões oitocentistas, pois só a superação da exaltação do 

“ter” foi capaz de ceder espaço à contemplação da dimensão existencial do 

indivíduo, que embora não se revele como uma realidade externa ao mesmo, ainda 

assim lhe é tão fundamental quanto os bens de valor econômico.   

 

2.2.4. O caráter instrumental dos direitos da personalidade: características 

gerais 

 

Se aos direitos da personalidade compete a importante tarefa de proteger 

os atributos essenciais da pessoa humana e, portanto, aquilo que se apresenta de 

maior apreço ao indivíduo, já era de se esperar que aos mesmos fossem 

dispensadas características especiais, no intuito de promover-lhes alta efetividade 

no ambiente jurídico. 

Nesse ponto, tornar-se-á útil uma discussão mais discriminada quanto às 

características dos direitos da personalidade, já que o legislador brasileiro, no art. 11 

do Código Civil de 2002, foi tímido, quando a doutrina e a jurisprudência oferecem 

abundantes considerações quanto ao assunto. Observe-se: 

 

Art. 11 Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 
personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu 
exercício sofrer limitação voluntária.  

 

Para mais, assevere-se ainda um desacerto: a parte final do aludido 

dispositivo, ao vedar a limitação voluntária do exercício dos direitos trazidos à baila, 

adota postura inflexível e em total descompasso com a realidade dos casos 

concretos, conforme se elucidará.   

Parte-se, primeiramente, das três características expressamente 

especificadas na atual legislação civil brasileira.  

Conforme inscrito no CC/2002, os direitos da personalidade são 

intransmissíveis, visto que seu titular não pode transferi-los, por cessão ou 

sucessão, a outro sujeito. “Deveras ninguém pode usufruir em nome de outra pessoa 

bens como a vida, a liberdade, a honra etc.” (DINIZ, 2007, pág. 119).   
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A regra de que os direitos da personalidade são inseparáveis do seu 

titular fundamenta a previsão legal do referido art. 11. De fato, acompanham-no 

durante toda sua vida e extinguem-se com sua morte. Nesse ponto, uma cautela: há 

casos em que também se revela plausível a proteção post mortem de certos 

atributos da personalidade, dado seu caráter especial. 

Tome-se o exemplo do Recurso Especial nº 521.697/RJ. Tratou-se ali de 

ação de reparação por danos morais e materiais interposta pelas filhas herdeiras do 

jogador Manoel dos Santos, em razão do lançamento, pela “Companhia das Letras 

Editora”, da não-autorizada biografia de seu pai falecido intitulada de “Estrela 

Solitária – Um brasileiro chamado Garrincha”. 

Na ocasião, o STJ entendeu que, em se tratando de morto, as 

descendentes eram legitimadas ativas para requerer a proteção da honra e imagem 

do indivíduo, com fulcro no parágrafo único do art. 20 do CC/20021. Confira-se a 

ementa: 

 

CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO À IMAGEM E À HONRA 
DE PAI FALECIDO. Os direitos da personalidade, de que o direito à imagem 
é um deles, guardam como principal característica a sua 
intransmissibilidade. Nem por isso, contudo, deixa de merecer proteção a 
imagem e a honra de quem falece, como se fossem coisas de ninguém, 
porque elas permanecem perenemente lembradas nas memórias, como 
bens imortais que se prolongam para muito além da vida, estando até acima 
desta, como sentenciou Ariosto. Daí porque não se pode subtrair dos filhos 
o direito de defender a imagem e a honra de seu falecido pai, pois eles, em 
linha de normalidade, são os que mais se desvanecem com a exaltação 
feita à sua memória, como são os que mais se abatem e se deprimem por 
qualquer agressão que lhe possa trazer mácula. Ademais, a imagem de 
pessoa famosa projeta efeitos econômicos para além de sua morte, pelo 
que os seus sucessores passam a ter, por direito próprio, legitimidade para 
postularem indenização em juízo, seja por dano moral, seja por dano 
material. Primeiro recurso especial das autoras parcialmente conhecido e, 
nessa parte, parcialmente provido. Segundo recurso especial das autoras 
não conhecido. Recurso da ré conhecido pelo dissídio, mas improvido. 
(BRASIL. STJ. REsp. 521.697/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Cesar Asfor 
Rocha, Data de Julgamento: 16/02/2006, DJ: 20/03/2006). 

 

                                                           
1
 “Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da 

ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a 
utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da 
indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 
destinarem a fins comerciais. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa 
proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. ” 
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Assim, a mens legis da proteção de atributos da personalidade do morto 

outra coisa não é senão “o respeito à integridade moral dos seus descendentes e a 

consideração que desfrutam junto à sociedade”2.   

Prosseguindo-se à análise das características dos direitos da 

personalidade, são irrenunciáveis, já que ao indivíduo não compete abdicar da sua 

própria condição humana, a ponto de nem o mínimo sobrar-lhe. Admitir tal 

possibilidade consistiria em corroborar com os superados períodos em que pessoas 

eram reduzidas à condição de objeto. 

Por fim, retorne-se ao já iniciado assunto referente à parte final do 

analisado dispositivo. Quanto à indisponibilidade, compreendida nos conceitos de 

irrenunciabilidade e impossibilidade de limitação voluntária propostas pelo art. 11 do 

Código Civil de 2002, há de se considerar seu abrandamento, já que o sujeito tem a 

faculdade, embora limitada, de atuar sobre alguns direitos da personalidade 

segundo sua própria vontade. Nesse sentido, esclarece Maria Helena Diniz: 

 

Poder-se-á, p. ex, admitir sua disponibilidade em prol do interesse social; 
em relação ao direito á imagem, ninguém poderá recusar que sua foto fique 
estampada em documento de identidade. Pessoa famosa poderá explorar 
sua imagem na promoção de venda de produtos, mediante pagamento de 
uma remuneração convencionada. Nada obsta a que, em relação ao corpo, 
alguém, para atender a uma situação altruística e terapêutica, venha a 
ceder, gratuitamente, órgão ou tecido. Logo, os direitos da personalidade 
poderão ser objetos de contrato [...] Como se vê, a disponibilidade dos 
direitos da personalidade é relativa. (DINIZ, 2007, pág. 119).  

 

Assim, há de se admitir que a melhor interpretação é pela vedação da 

renúncia do direito em si, que seria total e permanente, mas acolhimento da renúncia 

em caráter parcial e transitório do exercício do direito da personalidade (o qual não 

se confunde com sua titularidade)3.   

Pelo até aqui exposto, resta indubitável que o desenvolvimento da 

personalidade humana restaria totalmente irrealizável sem os direitos da 

personalidade, perfazendo-se como valiosos instrumentos aptos a efetivar a 

proteção da dignidade da pessoa humana. Afinal, ao mais desvalido dos indivíduos 

                                                           
2
 BRASIL. STJ. REsp. 521.697/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Data de Julgamento: 

16/02/2006, DJ: 20/03/2006.  
3
 BRASIL. STJ. REsp 669914, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, Data de Julgamento: 25/03/2014, 

DJE: 04/04/ 2014. 
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resta ainda a pretensão de resguardar um mínimo composto de bens, como: a vida, 

a honra, a liberdade... 

Por tal razão, elegem-se aqui algumas características que, embora sem 

previsão legal, atribuem aos direitos da personalidade potestade jurídica suficiente 

no cumprimento desse mister. Falar-se-á da absolutividade, extrapatrimonialidade e 

imprescritibilidade.  

O caráter absoluto dos direitos da personalidade revela-os com uma 

oponibilidade erga omnes: ao indivíduo compete a faculdade de exigir, de qualquer 

pessoa da coletividade, o respeito aos seus atributos essenciais, não só por meio da 

adoção de condutas negativas (dever geral de abstenção), mas de possíveis 

condutas positivas.  

São imprescritíveis também por não se perderem pelo não uso e não se 

adquirirem pelo decurso do tempo, permanecendo ligados ao titular durante toda sua 

vida, e somente a ele. Quanto à pretensão de reparação civil pela lesão a direitos da 

personalidade, imperiosa a observação de que prescreve pelas regras do art. 206, 

parágrafo 3º, inciso V do CC/2002, qual seja no prazo de 3 (três) anos. 

Por fim, são considerados direitos extrapatrimoniais, visto que, conforme 

elucida Pereira (2009, pág. 205), o ser humano também “[...] é sujeito de relações 

jurídicas que, despidas [...] de expressão econômica intrínseca, representam para 

seu titular um alto valor, por se prenderem a situações específicas do individuo e 

somente dele”. 

Tal característica, contudo, não deve ser confundida com as 

manifestações pecuniárias advindas da utilização econômica dos bens da 

personalidade, tampouco com a indenização resultante de sua violação. 

Diante do exposto, toda a marca de essencialidade dos atributos da 

personalidade deve pautar a atuação de terceiros na efetiva proteção da dignidade 

da pessoa humana, seja do Estado, por meio de seus três poderes, ou mesmo dos 

particulares. Destarte, eventuais ameaças ou lesões perpetradas aos direitos da 

personalidade ensejam um acurado tratamento do Judiciário, impondo as 

adequadas medidas preventivas ou repressivas. 
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3. O DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

Tendo em vista a vocação antropológica adotada pelo Texto 

Constitucional de 1988, situações envolvendo supostas ameaças e lesões a bens da 

personalidade, que não encontrem tutela específica no ordenamento jurídico, devem 

ser cuidadosamente analisadas, sob pena de se desprezar o papel desempenhado 

pela base axiológica dos direitos fundamentais, plasmada na dignidade da pessoa 

humana.  

O reconhecimento de uma cláusula geral de proteção à personalidade, 

contudo, cria um terreno fértil para a criatividade nas ações judiciais. Sobre esse 

juízo, no contexto da exacerbada veiculação de informações e dados pessoais dos 

indivíduos nos meios de comunicação, cumpre verificar a possibilidade e a 

viabilidade da inclusão de um suposto “direito ao esquecimento” no rol de direitos da 

personalidade albergado pela ordem jurídica brasileira, investigando, para tal, a 

essencialidade dos objetos que tutela. 

 

3.1 O rol aberto dos direitos da personalidade: o “Caso Lebach” 

 

Já era noite quando um grupo de cinco soldados, que guardava um 

depósito de munições, fora surpreendido pela ação criminosa de homens que 

tencionavam roubar armas e demais apetrechos ali armazenados. Naquela ocasião, 

quatro soldados foram brutalmente assassinados e o quinto, gravemente ferido. 

(MENDES, 1997, pág. 388).  

Trata-se de relato verídico, ocorrido no ano de 1969, em Lebach, 

lugarejo localizado a oeste da República Federal da Alemanha. Conhecido como 

“Assassinato dos soldados de Lebach”, o latrocínio chamou a atenção da sociedade 

alemã pela brutalidade na execução e, na época, foi assunto amplamente divulgado 

pela imprensa. (MENDES, 1997, pág. 388). 

 Submetidos ao Tribunal do Júri, os dois principais acusados pelo crime 

foram condenados à pena de prisão perpétua, e um terceiro envolvido, a seis anos 

de reclusão, por tê-los auxiliado na preparação da ação criminosa. Anos depois, 

passado o alvoroço da opinião pública e a exaltação midiática, a ZDF (Zweites 
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Deutsches Fernsehen – Segundo Canal Alemão) decidiu produzir um documentário 

sobre o caso. (MENDES, 1997, pág. 388). 

A emissora se propunha a recontar minuciosamente todo o ocorrido, 

desde as supostas relações homossexuais que os acusados tinham entre si até os 

acontecimentos da noite do crime, que culminariam na perseguição e prisão dos 

envolvidos. Além da encenação por atores, o documentário envolveria a exposição 

das imagens e nomes dos culpados. 

O terceiro envolvido, prestes a sair da prisão dado o cumprimento da 

pena, surpreendeu os tribunais alemães com a propositura de uma ação judicial no 

intuito de obstar a transmissão do programa. Tanto o Tribunal Estadual de Mainz, 

como o Superior Tribunal Estadual de Koblenz, contudo, indeferiram seu pedido 

liminar. (MENDES, 1997, pág. 388). 

Em face do insucesso nas instâncias ordinárias e sentindo-se ameaçado 

pelas recordações que o documentário traria à tona, o acusado propôs Reclamação 

Constitucional frente ao Tribunal Constitucional Federal Alemão (TCF), sob o 

argumento de que as referidas decisões exaradas pelos tribunais cíveis lhe feriam a 

dignidade humana e o direito ao desenvolvimento da personalidade, protegidos 

pelos artigos 1 I e 2 I da Lei Fundamental de Bonn.  

Não obstante a veracidade do conteúdo do documentário produzido pelo 

canal alemão, o TCF entendeu que a ponderação entre a liberdade de radiodifusão 

e a proteção ao desenvolvimento da personalidade deveria privilegiar a segunda, 

sob o fundamento que à televisão não competia se ocupar da pessoa do criminoso e 

de sua vida privada por tempo ilimitado. 

Mais que poupar o indivíduo do desconforto interno de reviver situações 

superadas pelo passar dos anos, a decisão exarada pela Corte Constitucional Alemã 

pretendia evitar o despertar do repúdio social àquele acusado pelo “Assassinato dos 

soldados de Lebach”, já abrandado pelo tempo. Relembrar a sociedade alemã do 

cometimento de crime tão brutal, às vésperas da soltura do reclamante, certamente 

lhe propiciaria um ambiente de novos julgamentos e punições pela opinião pública, 

dificultando sua efetiva reinserção social.  

A Reclamação foi julgada procedente pelo TCF, que, acolhendo as 

alegações do reclamante, revogou as decisões dos tribunais cíveis, proibindo a ZDF 

de transmitir o documentário, caso fizesse alusão ao nome e imagem daquele 
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acusado, até a decisão final da ação principal pelos tribunais ordinários 

competentes. (MENDES, 1997, pág. 388). 

Apoiou-se aqui no precedente estrangeiro conhecido como “caso 

Lebach” para demonstrar que, inúmeras vezes, o Judiciário se depara com situações 

as quais, embora não encontrem expressa previsão no ordenamento jurídico, por 

representarem consideráveis ameaças ou lesões aos bens da personalidade, devem 

receber o adequado tratamento.  

Elucidando a problemática enfrentada pelos tribunais alemães, Schreiber 

(2013, pág. 170) explica que: “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 pretensão daquele acusado no intuito de inibir a divulgação do seu 

passado em documentário, por exemplo, caso levada à apreciação do Judiciário 

brasileiro, não encontraria fundamento específico no Código Civil de 2002, a não ser 

de modo indireto nos dispositivos que resguardam a imagem, o nome e vida privada 

dos indivíduos. É que o manto da categoria de direitos da personalidade previstos na 

legislação infraconstitucional brasileira silenciou quanto à possibilidade de o 

indivíduo manter, fora do alcance de terceiros, informações antigas que lhe digam 

respeito. 

De um modo geral, tanto no Brasil, como no direito comparado, não há 

como se exigir do legislador, limitado pelas vicissitudes de seu tempo, a capacidade 

de exaurir, em um rol taxativo de direitos da personalidade, situações que encerrem 

todas as potencialidades humanas.  

O desenvolvimento tecnológico e a dinâmica social são tão 

surpreendentes que, com o passar dos anos, revelam-se novas possibilidades de 

desrespeito à vida privada e à liberdade dos indivíduos outrora inimagináveis pelo 

legislador. Nesse sentido, esclarece Perlingieri (2007, págs. 155-156) que a 

personalidade, tida como valor fundamental do ordenamento, “está na base de uma 

série (aberta) de situações existenciais, nas quais se traduz a sua incessantemente 

mutável exigência de tutela”. 

Diante de tais brechas legislativas, há quem pugne pelo caráter 

exemplificativo dos direitos da personalidade (VENOSA, 2013, pág. 180), a fim de 
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permitir o amparo de situações não especificamente enfrentadas pelas normas 

positivadas. Afastando ainda a taxatividade da categoria, propõe-se a solução 

normativa representada pelo reconhecimento de uma fórmula geral de proteção do 

indivíduo contra ameaças a sua personalidade, vez que “tem a elasticidade 

suficiente para resistir ao envelhecimento do Código e ao surgimento de novas 

ameaças e lesões à personalidade”. (VASCONCELOS, 2006, pág. 125).  

No Brasil, em face da insuficiente proteção oferecida aos atributos da 

personalidade pelo Código Civil de 2002, Schreiber (2013, pág. 15) fundamenta a 

viabilidade da defesa de outras manifestações da personalidade pela aplicação 

direta da cláusula geral de tutela da dignidade humana, consagrada no art. 1º, III da 

CF/88.  

Em sentido coincidente, embora de maneira mais ampla, Zanini (2011, 

pág. 156) assevera que não obstante o legislador infraconstitucional tenha perdido a 

oportunidade de prever uma tutela geral da personalidade ao lado das tutelas 

específicas, poder-se-ia admiti-la da interpretação conjunta do já mencionado art.1º, 

III da CF/88 com a cláusula de abertura prevista no parágrafo 2º do art.5º da CF/88 e 

o art. 12 do CC/2002: 

 

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções 
previstas em lei. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a 
medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente 
em linha reta, ou colateral até o quarto grau. 

 

Embora um suposto “direito ao esquecimento” não encontre previsão 

expressa no Código Civil Brasileiro de 2002, como sequer encontrava no 

ordenamento jurídico alemão à época da decisão citada anteriormente, a tutela da 

dignidade humana (art. 1º, III, CF/88) admite considerar o caráter aberto do rol dos 

direitos da personalidade e, portanto, a investigação acerca da possibilidade de tal 

direito compor a categoria. 

É que diante da inevitável construção doutrinária e jurisprudencial nesse 

aspecto, Schreiber (2013, pág. 16) leciona que “empreende-se atualmente 

importante esforço para a construção de critérios aptos a distinguir [...] aqueles 

interesses que são realmente merecedores de tutela à luz do ordenamento jurídico 
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pátrio” e, atentando para o perigo da indefinição que ronda a categoria dos direitos 

da personalidade, aduz: 

 

É claro que, em relação a essas manifestações humanas que carecem de 
previsão legal expressa, instaura-se frequentemente um debate doutrinário 
e jurisprudencial. Na falta de explícito reconhecimento legal, é preciso definir 
se tais manifestações integram ou não a dignidade humana. Cumpre 
verificar se consistem em esferas essenciais da personalidade humana, que 
escaparam à atenção do legislador, ou se configuram, ao contrário, 
aspectos menores da existência individual que não podem ser elevados a 
direitos da personalidade. E nem sempre há consenso quanto à conclusão. 
(SCHREIBER, 2013, pág. 15) 

 

 

Assim, a viabilidade de inserção de novos direitos ao rol de direitos da 

personalidade, a exemplo do “direito ao esquecimento”, há de ser averiguada com 

cautela, extraindo-lhe um aspecto mínimo de essencialidade à pessoa humana e 

uma conformidade adequada à sistemática do ordenamento pátrio, especialmente à 

luz do texto constitucional de 1988. E a consequência jurídica de tal inserção o 

Código Civil de 2002 já previu em seu art.12, quando dispõe que o sujeito poderá 

exigir que cesse a ameaça ou lesão a seu direito da personalidade, bem como 

reclamar perdas e danos, sem prejuízos de outras sanções.   

 

3.2. Delimitação conceitual: a autodeterminação informativa 

 

Embora tenha sua origem histórica no campo das condenações 

criminais, como parcela do direito do ex-detento à ressocialização (SCHREIBER, 

2013, pág. 170), a tese do direito ao esquecimento alcança um amplo campo de 

situações.  

No sistema norte-americano de proteção à privacidade da pessoa 

humana, por exemplo, o Tribunal de Apelação da Califórnia, já em 1931, apontava 

para a abusividade do revolvimento, por terceiros e sem a anuência do indivíduo, de 

informações pretéritas que lhe dissessem respeito. Na oportunidade, o mencionado 

tribunal julgou o caso Melvin vs. Reid. (DOTTI, 1980, pág. 90). 

O litígio referia-se à Gabrielle Darley, cidadã americana que levava uma 

vida comum ao lado do marido Bernard Melvin. Embora não expusesse ao público 

em geral, quando mais jovem, Gabrielle teria se envolvido com a prostituição e, 
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apesar de inocentada, o passado também lhe encobria uma acusação por homicídio. 

(DOTTI, 1980, págs. 90-91). 

Interessada nos acontecimentos da vida pregressa daquela mulher, mas 

sem o consentimento dela para tal, a cineasta Doroty Davenport Reid ocupou-se em 

narrar, no enredo do filme Red Kimona, o passado de Gabrielle. (DOTTI, 1980, págs. 

90-91). Em pleno ano de 1925, estime-se o constrangimento enfrentado por aquela 

mulher ao se exibirem, no cinema, cenas protagonizadas por uma prostituta que 

além de seu nome, levava todo seu passado.   

Melvin, marido de Gabrielle, postulou reparação de danos frente à 

violação da vida privada da esposa. O Tribunal de Apelação da Califórnia acolheria o 

pedido do autor sob o fundamento de que à lesada pela exibição do filme cabia o 

direito de permanecer livre de ataques desnecessários a seu caráter, vez que 

reconstruída sua vida e recuperado seu prestígio social. (DOTTI, 1980, pág. 91).   

É nesse sentido que, conforme afirma Bucar (2013, pág. 7), o direito ao 

esquecimento aparece como uma importante manifestação da vida privada do 

indivíduo. O autor acrescenta que o desafio da privacidade consistiria em “fornecer à 

pessoa subsídios para o controle de informações que ela pretende manter a seu 

alcance”, deixando para revelar ao público em geral apenas o que lhe parecer 

conveniente.  

Até certo ponto, enquanto não envolver um interesse de terceiro ou 

interesse público, há de se admitir a retidão da afirmação do autor de que ao 

indivíduo compete o “direito à autodeterminação informativa”, traduzido na assertiva 

de que: “No âmago do direito à privacidade [do indivíduo] está o controle de 

informação de si mesmo”. (MENDES; BRANCO, 2012, pág. 320).  

Como ferramenta para proteção da privacidade, Bucar (2013, pág. 7) 

assevera que o direito que a pessoa tem ao controle sobre a divulgação de seus 

dados pessoais dividir-se-ia em três aspectos, quais sejam: (I) espacial, (II) 

contextual e (III) temporal, de modo que o indivíduo tenha evidente conhecimento 

“quanto ao exato ambiente, contexto e tempo em que suas informações serão 

projetadas, de modo a proteger a sua vida privada (sobretudo seu perfil existencial) 

da violação ocasionada pela estigmatização ou pela discriminação social”, 

poupando-o de se deparar com “qualquer vicio discriminatório exterior”. 
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Nesse jaez, o referido autor situaria o direito ao esquecimento no âmbito 

do controle temporal de informações, como a concretização do direito à plena 

autodeterminação informativa, permitindo ao indivíduo o domínio de seus dados 

pessoais, após o decorrer de determinado período, da forma que lhe pareça mais 

conveniente, seja omitindo-os ou restringindo-lhes o conteúdo. (BUCAR, 2013, pág. 

11).   

Schreiber (2012, pág.170), por outro lado, não exclui da esfera do direito 

ao esquecimento também o controle contextual das informações, aduzindo que a 

divulgação de certos dados pessoais, desvinculados do seu contexto original, 

também teria o condão de causar consideráveis prejuízos ao indivíduo envolvido, 

restando-lhe a prerrogativa de invocar seu direito ao esquecimento. 

Tome-se o caso levado à 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

por meio do Recurso Especial 1.291.865/RJ, acerca da exibição televisiva de cena 

romântica entre um casal de namorados.  

O caso envolvia uma mulher que, por ocasião de uma reportagem sobre 

o dia dos namorados, teria consentido com a reprodução, no “Jornal da Band”, de 

um beijo protagonizado por ela e o namorado à época, gravado por repórteres da 

emissora Bandeirantes às margens da Lagoa Rodrigues de Freitas. 

Posteriormente, contudo, a emissora teria exibido a mesma cena 

amorosa em duas outras ocasiões, quando a autora já namorava pessoa diversa. A 

suposta crise e abalo sofridos pela autora e o atual namorado, ensejaram à mesma 

a reparação por danos morais no valor de R$ 20.400, 00, conforme ementa: 

 

DIREITO À IMAGEM. DANO MORAL. CENA AFETIVA GRAVADA COM 
AUTORIZAÇÃO E TRANSMITIDA ULTERIORMENTE MAIS DUAS VEZES 
EM CONTEXTO DIVERSO. DANO MORAL RECONHECIDO. 1.- Configura 
dano moral indenizável a exibição televisiva de cena afetiva de beijo na 
boca com então namorado, inicialmente autorizada pelo casal para 
reportagem por ocasião do “Dia dos namorados”, mas repetida, tempos 
depois, por duas outras vezes, quando já cessado o namoro, tendo a autora 
outro namorado. 2.- Indenização por ofensa a direito de imagem afastada 
pelo Tribunal de origem, sem recurso da autora, de modo que matéria de 
que ora não se cogita, ante a ocorrência da preclusão. 3.- Valor de 
indenização por dano moral adequadamente fixado em R$ 20.400,00, 
consideradas a reiteração da exibição e as forças econômicas da acionada, 
empresa de televisão de caráter nacional.4.- Recurso Especial improvido. 
(BRASIL. STJ. REsp 1.291.865/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI 
BENETI, Data de julgamento: 25/06/2013, DJe 01/08/2013).  
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Schreiber (2013, pág. 170) acrescenta que, dada uma faceta importante 

do direito à privacidade, qual seja o direito ao esquecimento, a divulgação de 

informações passadas pode causar grave dano à pessoa retratada quando essa 

tenha caminhado por direção completamente oposta ao do ato pretérito veiculado ao 

público: 

 

Cumpre registrar que o direito ao esquecimento não atribui a ninguém o 
direito de apagar fatos ou de reescrever a história (ainda que se trate tão 
somente da sua própria história). O que o direito ao esquecimento assegura 
é a possibilidade de se discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, mais 
especificamente o modo e finalidade com que são lembrados. 
(SCHREIBER, 2013, págs. 171-172). 

 

Não há como negar que, em ambos os casos, tanto na exibição do filme 

Red Kimona, como na exposição da cena do beijo em canal televisivo, a falta de 

contemporaneidade da verdade incitou uma falsa percepção da realidade em que 

viviam aquelas mulheres, não havendo qualquer justificativa plausível para a 

exposição pública, e sem o consentimento das retratadas, de fatos completamente 

privados, que só lhes diziam respeito.  

Uma noção precisa do que consistiria um suposto direito ao 

esquecimento parece uma tarefa ainda arriscada, já que até o presente momento 

não se delinearam com exatidão os limites da aplicação da referida tese dentro da 

sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, que amadurecerá com o deslinde de 

futuros e prováveis casos envolvendo o tema.  

O certo é que ao indivíduo, dado sua mutabilidade, cabe o direto de 

manter, fora do alcance de terceiros, informações que digam respeito ao seu 

passado, seja para lhe resguardar o direito de estabelecer novas relações com 

aqueles que o rodeiam, seja para lhe preservar a relação consigo mesmo, já que 

“[...] a única característica imutável da pessoa é sua própria aptidão de mudar ao 

longo da vida”. (BUCAR, 2013, pág. 9). Tal controle informacional, adiante-se, 

admitiria, indubitavelmente, restrições em matérias que envolvessem interesse de 

terceiros ou interesse público.   

 

3.3. Os atributos da personalidade tutelados pelo direito ao esquecimento 
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Diante do exposto, não há dúvidas quanto ao aspecto objetivo que o 

direito ao esquecimento busca preservar. Nesse âmago, poder-se-ia expressá-lo 

como um “direito de ser esquecido”, que, adverte-se logo, não se confundiria com 

um suposto direito de ser deixado só, outrora defendido pela clássica ideia de 

privacidade. (BUCAR, 2013, págs. 7-8). Essa noção de isolamento social, inclusive, 

revela-se anacrônica diante da inquestionável caraterística do homem como animal 

social. 

Dificilmente há de se encontrar um homem sozinho. É que, como ser 

social, cria vínculos com terceiros e, em torno dele, encontra-se, em uma maior ou 

menor escala, família, grupo de amigos, conhecidos, vizinhos, admiradores, colegas 

de trabalho. Diante de tantas relações interpessoais, certamente é do interesse do 

indivíduo manter certas informações longe do alcance de terceiros, a fim de garantir 

um bem-estar social nos ambientes que frequenta, conforme corrobora o 

ensinamento de Bucar: 

 

[...] o controle das informações pessoais encontra sua razão na inserção da 
pessoa no tecido social, com dados já assimilados externamente, 
assegurando-lhe, através da privacidade, o livre desenvolvimento de suas 
habilidades, como produto de uma vontade própria, afastadas dos ditames 
da normalidade, estigmatização e dominação externa. Somente com a 
proteção fornecida pela privacidade é possível conceber uma pessoa livre 
para desenvolver, em seu grau máximo, sua criatividade, alcançar seus 
desejos, como o afastamento de um controle comportamentalizador. 
(BUCAR, 2013, pág. 8). 

 

Portanto, a exteriorização da personalidade do indivíduo representa uma 

esfera de reconhecimento social a ser preservada perante a coletividade. Com o 

direito ao esquecimento, busca-se garantir a integridade moral do ser perante os que 

o rodeiam.  

Imagine-se Gabrielle. Anos após de abandonar a vida de meretriz, 

quando já se encontrava casada e dotada de razoável prestígio social, retratá-la nas 

telas do cinema como prostituta acusada por homicídio certamente lhe traria 

prejuízos dentro da sua esfera social de convivência.  

Dez anos após o ocorrido, não parecia interessante àquela mulher ter 

seu passado revolvido, e não há como negar-lhe o direito de ter o controle dos 

acontecimentos de sua vida que lhe causem desconforto, se esses somente lhe 

digam respeito e cuja omissão ao público não afete qualquer interesse maior.  
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Destaque-se ainda o caso das celebridades, quando desejam retornar 

ao recolhimento da vida de um cidadão comum. Nessas situações, dependendo do 

caso concreto, há de se respeitar a decisão do indivíduo. 

Ao acusado que já cumpriu pena criminal, como no caso Lebach, no 

mesmo sentido. No momento em que deixa a prisão e que precisa se reajustar à 

sociedade, dado o “adimplemento” do débito com o Estado, a exibição de um 

documentário reavivando as lembranças do crime que cometeu, atrelando seu nome 

e imagem ao fato criminoso, exporia o ex-detento a novo julgamento pela opinião 

pública e prolongar-lhe-ia, sem o devido processo legal, o período de punição pela 

discriminação social.  

Frente à ausência de atualidade dos fatos exibidos, àquele indivíduo 

seria negado a possibilidade de se reapresentar à sociedade como um novo ser, 

desatrelado do crime que cometera no passado. 

Diante do aspecto objetivo, portanto, o direito ao esquecimento buscaria 

tutelar a integridade moral do indivíduo frente à coletividade, incluídos aí a honra, a 

imagem, a privacidade. As potencialidades dos indivíduos, no entanto, expressam-se 

não apenas em relações de transcendência (social), mas de imanência 

(interiorização). Nesse contexto, seria limitado individualizar o conteúdo do chamado 

direito ao esquecimento no respeito à privacidade e à honra; e, isso, pelas razões 

que passam a se explorar.  

O esquecimento também assume importância na manutenção de um 

bem-estar interior, na conservação de um espaço que, embora impenetrável mesmo 

aos mais próximos, o indivíduo vivencia com consequências diretas no são 

desenvolvimento de sua personalidade.  

A busca do objeto tutelado pelo direito ao esquecimento não se encerra 

apenas sob um ponto de vista externo ou objetivo, mas também interior ou subjetivo. 

O “direito de esquecer”, e não apenas de “ser esquecido”, também se apresenta 

como mais um aspecto inseparável da pessoa humana. 

Sob uma análise do aspecto subjetivo, mas se distanciando das 

concepções da psicanálise, alheias ao presente trabalho, o direito ao esquecimento 

envolveria a preservação da integridade psíquica do ser e a tutela de sua honra 

subjetiva, que não se confunde com a honra objetiva anteriormente mencionada, 

quando se tratava da imagem que as pessoas fazem do indivíduo.   
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Primeiramente, há de se considerar que, embora não haja previsão 

expressa, é certo que, assim como desejou preservar a integridade física do 

indivíduo, a inviolabilidade de sua intimidade etc., não há dúvidas que o 

ordenamento jurídico brasileiro almeje resguardar a saúde mental do indivíduo e sua 

paz interior, a fim de que possa manter a tranquilidade necessária para o 

desenvolvimento de suas potencialidades. 

 Se existem dados referentes ao passado de determinado indivíduo que 

a recordação lhe cause prejuízo interior, a conduta de um terceiro de trazer à tona 

aquela informação pretérita, sem qualquer justificativa legítima, torna-se relevante 

para o Direito, que deve impedir ameaças, quando não repreender lesões 

perpetradas à dignidade humana.  

Novamente, tomando-se como exemplo a história de Gabrielle Darley, 

as pessoas reconstroem a vida continuamente: mudam de gostos, de escolhas, de 

trabalho, de ciclo social... E há determinados momentos que a superação de um 

passado desagradável se torna imprescindível para enfrentamento de novos 

desafios. Um ser humano não pode viver terminantemente atormentado por erros 

que possa ter cometido, principalmente quando já cediços pela memória, 

esclarecidos ou de alguma maneira resolvidos.  

 

A exposição diuturna dos nossos erros, dificuldades e fracassos à crítica e à 
curiosidade permanentes de terceiros, e ao ridículo público mesmo inibiria 
toda tentativa de autossuperação. Sem a tranquilidade emocional que se 
pode auferir da privacidade, não há muito menos como o indivíduo se 
autoavaliar, medir perspectivas e traçar metas. (MENDES; BRANCO, 2012, 
p. 319). 

 

Ainda sob essa perspectiva subjetiva, levando-se em conta que não só 

de prestigio social vive um homem, mas da imagem que ele mesmo faz de si, há de 

se considerar que determinadas abordagens de erros empreendidos no passado 

podem gerar, no indivíduo que os cometeu, um repúdio ao próprio ser, diminuindo-

lhe o sentimento pessoal de estima. E é aí que a honra subjetiva se difere da 

objetiva, outrora tratada no aspecto objetivo.  

Não se pode subtrair do indivíduo a autonomia de selecionar o que 

deseja levar consigo. Afinal, conforme ensina Bucar (2013, pág. 10), “a própria 

constituição das escolhas existenciais da pessoa é feita mediante um processo 

dialético entre recordações e esquecimentos”.  
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Diante da dimensão subjetiva, o direito ao esquecimento buscaria 

preservar, como bens que são essenciais ao indivíduo, a integridade psíquica do 

ser, bem como a sua honra subjetiva, a fim de que consiga oferecer-lhe cenário 

interior favorável ao desenvolvimento de suas potencialidades da maneira que 

desejar, sem se preocupar com o que se foi, mas com o que se é ou com o que se 

busca ser. 

 

3.4. A outra face do esquecimento 

 

Se por um lado a invocação do direito ao esquecimento se mostra como 

uma barreira a mais em favor do indivíduo contra as interferências externas e 

indesejáveis, por outro, seja por uma questão biológico-evolutiva ou mesmo por um 

bem maior à coletividade, há atos ou fatos passados que não parece vantajoso 

esquecer.  

Trata-se primeiramente de uma questão comportamental: o medo, de 

alguma forma, torna o indivíduo cauteloso frente a situações de risco, garantindo-lhe 

a sobrevivência. Sob essa visão, a partir do momento em que um homem esquece 

aquilo que lhe representa perigo, torna-se vulnerável a situações semelhantes 

àquelas. 

Há de se admitir, ainda, que o mecanismo humano de armazenar certos 

medos e dores pode provocar um considerável desgaste emocional em 

determinados indivíduos, a ponto de lhes prejudicar em situações corriqueiras da 

vida. Nesse mesmo diapasão emocional, contudo, há quem deseje um caminho 

exatamente oposto ao esquecimento, a fim de manter as suas tragédias particulares 

vivas na memória de todos. 

 Curioso o caso de Nathalia Just, que perdeu a mãe Maristela Just aos 4 

(quatro) anos de idade, vítima do ciúme enfurecido do seu pai. Ela e o irmão Zaldo, 

na época com apenas 2 (dois) anos de idade, sobreviveram à noite de 4 (quatro) de 

abril de 1989, quando seu pai José Ramos Lopes Neto resolveu assassinar a ex-

mulher e os dois filhos do casal.4   

                                                           
4
 JUST, Nathalia. CASO MARISTELA JUST 21 ANOS À ESPERA DE JUSTIÇA. Disponível em: < 

http://casomaristelajust.blogspot.com.br/>. Acesso em: 8 de out. de 2014. 

http://casomaristelajust.blogspot.com.br/
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Trancados em um mesmo quarto, a menina foi baleada no ombro direito 

e o irmão, na cabeça. Maristela, mãe dos dois, foi cruelmente executada com três 

tiros na presença das crianças. Zaldo ficou um período em coma e, embora tenha 

perdido toda a memória daquela noite, carrega até hoje sequelas físicas da atitude 

cruel do pai. Nathalia, além das sequelas físicas, mantêm intactas todas as 

lembranças da noite do crime.5 

José Ramos, réu confesso, foi preso em flagrante e, meses depois, 

manejado habeas corpus por seu advogado de defesa, conseguiu aguardar em 

liberdade pelo julgamento.6  Completados 21 anos sem que fosse proferida a 

sentença do caso e inconformada com a morosidade da justiça, Nathalia resolveu 

criar, como instrumento de pressão social, um blog de amplo acesso na Internet 

acerca do “caso Maristela Just”.  

A filha objetivava manter aceso na memória da sociedade 

pernambucana o sentimento de repulsa ao assassino de sua mãe. Os posts não 

escondiam a indignação da família frente à impunidade do pai e o desejo de vê-lo 

preso. Auxiliada pelo irmão, Nathalia mantinha um acompanhamento atualizado do 

caso por meio da exposição da imagem das vítimas e acusado, além de matérias 

acerca do crime veiculadas na TV, jornais impressos e em programas de rádio.  

Os irmãos não se pouparam de compartilhar suas tristes lembranças e 

saudades da mãe. Por reiteradas vezes, inclusive, falaram da trágica noite em 

entrevistas em diversos meios de comunicação. Queriam a ampla publicidade de 

sua dor e angústia com a demora do desenrolar processual do caso, faziam-na 

como um apelo à sociedade: “Esperamos que isto sirva de „lembrança‟ para a 

população que infelizmente acaba esquecendo a fisionomia dos criminosos com o 

tempo. Que essa publicidade ajude a livrar nossa sociedade de monstros como 

esse”.7 

O caso arrastou-se por um bom tempo até julgamento em 1ª instância. 

Levado ao Tribunal do Júri em dois de junho de 2010, o réu foi condenado a 79 anos 

de reclusão pelos crimes praticados contra os filhos, ex-mulher e cunhado.  José 

                                                           
5
 JUST, Nathalia. CASO MARISTELA JUST 21 ANOS À ESPERA DE JUSTIÇA. Disponível em: < 

http://casomaristelajust.blogspot.com.br/>. Acesso em: 8 de out. de 2014. 
6
 Ibidem. 

7
 Ibidem. 
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Ramos ainda passou alguns anos foragido da polícia até ser preso, para o alívio dos 

irmãos e de todos que acompanhavam o caso.8 

 A exemplo dos filhos de Maristela, que desejam eternizar o ocorrido 

com a mãe na lembrança da coletividade, há inúmeras ocasiões, principalmente 

envolvendo crimes impunes, em que o caminho que leva ao esquecimento não 

parece a solução mais viável à promoção da justiça, da segurança e do bem-estar 

sociais.   

Há determinadas situações em que o interesse público despertado por 

certo acontecimento ou determinada pessoa sobrepuja a pretensão de privacidade 

do indivíduo. Às vezes, o passado do indivíduo também faz parte do passado de 

uma coletividade toda, em que a omissão ou restrição de determinadas informações 

“pessoais” sonegariam à sociedade dados que também lhe dizem respeito.  

O debate leva também, invariavelmente, ao questionamento acerca do 

papel da mídia na divulgação de casos como o de Maristela Just. Ali, a questão 

torna-se mais simplificada pela manifestação expressa da vontade dos filhos em 

favor de toda exploração midiática. Há, contudo, de se considerar também a 

viabilidade da veiculação de debates de interesse público sem o consentimento dos 

envolvidos, contexto em que se inclui grande parte das celeumas envolvendo 

supostos abusos em publicações jornalísticas.  

 

Decerto que interesse público não é conceito coincidente com o de 
curiosidade pública. O conceito de notícias de relevância pública enfeixa as 
notícias relevantes para decisões importantes do indivíduo na sociedade. 
Em princípio, notícias necessárias para proteger a saúde ou a segurança 
pública, ou para prevenir que o público seja iludido por mensagens ou 
ações de indivíduos que postulam a confiança da sociedade têm, prima 
facie, peso apto para superar a garantia da privacidade. (MENDES; 
BRANCO, 2012, pág. 324).  

 

 É que, ao lado da intimidade, privacidade, honra e imagem, a 

Constituição Federal de 1988 tutelou os direitos como a comunicação de 

pensamentos, de ideias, de informações e de expressões não-verbais.  

 A liberdade de expressão, em ampla consideração, está esculpida em 

diversas oportunidades naquela Carta Política, que a previu no art. 5º, inciso IV, 

quando articulou que “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato” e inciso XIV, ao prever que “é assegurado a todos o acesso à 
                                                           
8
 Ibidem. 
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informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional”. Há ainda o art. 220 da Lei Maior, cuja redação do seu caput versa 

especificadamente acerca da liberdade de comunicação social: “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”.  

É verdade que, contrapondo-se aos anos de censura perpetrados pelo 

Regime Militar, em regra, tal liberdade representa forte instrumento contra as 

investidas abusivas do poder público frente à manifestação de pensamento. 

Acontece que, num espaço em que não se distingue esferas claras e delimitadas do 

público e do privado, há de se considerar a possibilidade da liberdade de expressão 

ser invocada também no âmbito privado, contra particulares.  

Além do direito de expressão, há ainda, em uma “via de mão-dupla”, o 

direito à informação, imiscuindo-se aí o papel social da imprensa. Afirmam Mendes e 

Branco (2009, pág. 403) que o próprio acesso à informação contribuiria para a 

formação da personalidade do indivíduo, seja por dispor meios que lhe 

proporcionem conhecer a realidade e suas diversas interpretações (visão 

humanista), seja por permitir o pluralismo de opiniões, fundamental para a formação 

da livre vontade da pessoa (visão democrática), ou mesmo por servir-lhe de 

instrumento de controle da atuação política (argumento cético).  

Tome-se o exemplo do caso concreto anteriormente relatado. Ao dispor 

de suas informações pessoais referentes a um passado de dor, fosse por meio do 

blog criado, fosse por meio das diversas entrevistas concedidas aos jornais e 

revistas, Nathalia Just confirmou a ideia de que o resgaste de certas feridas não 

apenas havia contribuído para o seu amadurecimento e construção individual de 

valores, mais que isso: havia contribuído para o próprio amadurecimento da 

sociedade.  

 Reviver o sofrimento de Maristela Just trouxe à tona a discussão acerca 

de temas de notável interesse público, como: a violência contra a mulher, a 

morosidade da justiça pernambucana para julgar o acusado pelo homicídio, a 

impunidade que se perfaz frente a crimes bárbaros e a ineficiência dos trabalhos da 

polícia na captura dos envolvidos.  Às vezes, a elucidação de certas tragédias e 
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dores enfrentadas por particulares torna-se tarefa indispensável para que se 

repense o passado e se prospere no futuro. 
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4. A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO 

COMO DIREITO DA PERSONALIDADE PELA ORDEM JURÍDICA 

BRASILEIRA 

 

No julgamento dos Recursos Especiais 1.335.153/RJ e 1.334.097/RJ, o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisou a adequação da tese do direito ao 

esquecimento ao ordenamento jurídico brasileiro, e outro não poderia ser o caminho, 

porquanto, embora não encontre expressa previsão, tal direito se depara com um 

terreno fértil ao seu acolhimento no sistema das normas jurídicas pátrias. 

Como de fato a doutrina nacional, os tribunais inferiores e o direito 

comparado já andavam a caminho, o STJ engendra um entendimento atento às 

novas exigências sociais, ante aos novos desafios que se vêm colocando na 

promoção de uma tutela efetiva da privacidade da pessoa humana.  

Conquanto tenha reconhecido que ao indivíduo cabe resguardar seu 

passado do conhecimento público, o STJ, especificamente na solução de lides 

envolvendo publicações na mídia televisiva, previu que, em determinadas situações, 

o direito ao esquecimento não prevaleceria, em benefício à proteção dos direitos à 

informação e à liberdade de imprensa.  

O tratamento judiciário dado ao tema foi rico e corajoso, o que incita a 

investigação acerca dos parâmetros ali utilizados para a ponderação dos diferentes 

direitos e valores envolvidos, visto que o esquecimento não só resguarda bens de 

extrema importância à pessoa humana, mas parece igualmente afrontar nobres 

interesses da coletividade.   

 

4.1. A tese do “direito ao esquecimento” no âmbito do ordenamento jurídico 

brasileiro 

 

A adequação (ou inadequação), a uma dada ordem jurídica interna, de 

determinadas construções jurídicas perpetradas por tribunais e doutrinadores não 

pode ser tomada isoladamente, desprendida da correta assertiva de que o Direito é 

um sistema. E assim o fez o STJ ao se deparar com o enfrentamento da tese do 

direito ao esquecimento, ocasião em se baseou em supedâneos legais e 
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constitucionais suficientes para concluir por sua pertinência à categoria de direitos 

da personalidade já previstos pelo ordenamento jurídico pátrio.  

Consideraram-se, nos julgados, as pretensões antropocêntricas do 

constituinte brasileiro de 1988, centralizadas na consagração da dignidade humana 

pelo inciso III do art. 1º da CF/88, bem como na previsão de um rol aberto de direitos 

fundamentais (art. 5º, parágrafo 2º, CF/88). Nesse ponto, embora não 

expressamente, o STJ parece ter admitido que o ordenamento pátrio comporte uma 

cláusula geral de tutela da personalidade humana, suscetível a acolher o que de 

mais se revelar necessário à tutela dos atributos essenciais aos indivíduos. 

À vista dos bens da personalidade que o “direito ao esquecimento” 

ampara, que encontram fundamento no campo constitucional (art. 5º, X, CF/88), 

igualmente respaldam-se nos dispositivos da própria lei civil brasileira, que 

resguarda, por exemplo, a inviolabilidade da vida privada do indivíduo (art.21, 

CC/2002); a imagem da pessoa contra exibição que lhe atinja a honra, boa fama, 

respeitabilidade, ou se destine a fins comerciais (art. 20, CC/2002); o emprego do 

nome do indivíduo em publicações que o exponham ao desprezo público, ainda 

quando não haja intenção difamatória (art. 17, CC/2002).  

A despeito do tema, transcreva-se o Enunciado 531 aprovado na VI 

Jornada de Direito Civil, acerca do adequado alcance do exposto no art. 11 do 

CC/2002: 

 

Enunciado 531 – A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade de 
informação inclui o direito ao esquecimento 
Artigo: 11 do Código Civil 
Justificativa: Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação 
vêm-se acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua 
origem histórica no campo das condenações criminais. Surge como parcela 
importante do direito do ex-detento à ressocialização. Não atribui a ninguém 
o direito de apagar fatos ou reescrever a própria história, mas apenas 
assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, 
mais especificadamente o modo e a finalidade com que são lembrados.  

 

Embora seja manifesto o caráter não-vinculante das conclusões exaradas 

pelos membros das Jornadas de Direito Civil promovidas pelo CJF/STJ (Conselho 

da Justiça Federal), os enunciados ali aprovados lançam-se como seguros roteiros 

acerca das dominantes tendências doutrinárias.   

Ademais, ainda no que atine ao direito positivo infraconstitucional, 

perfilhou-se entendimento de que, embora não apresente qualquer disposição 
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expressa acerca do proclamado direito ao esquecimento, a ordem interna é clara ao 

reconhecer a considerável relevância do decurso do tempo na estabilização das 

relações, no sentido de conferir a certeza e segurança jurídicas necessárias à 

manutenção de um Estado Democrático de Direito, como o é a República Federativa 

do Brasil (art.1º, caput, CF/88). Nesse sentido, consigna o STJ que: 

 

Em termos de instrumental jurídico, o direito estabiliza o passado e confere 
previsibilidade ao futuro por institutos bem conhecidos de todos: prescrição, 
decadência, perdão, anistia, irretroatividade da lei, respeito ao direito 
adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Em alguns desses casos – 
como prescrição e anistia -, a justiça material, por vezes fetichista, sede vez 
à segurança jurídica que deve existir nas relações sociais.

9
  

 

Do trecho transcrito, destaque-se a disposição constitucional de que a lei 

não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, 

prevista no inciso XXXVI do art. 5º da CF/88. É que há certos fatos pretéritos, que 

por estarem consolidados com o passar do tempo, o constituinte originário quis 

resguardar da intromissão arbitrária do Estado.  

O caminho seguido pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(LINDB) é praticamente o mesmo, conforme se depreende da redação do seu art. 6º, 

aduzindo que as leis em vigor terão “efeito imediato e geral, respeitados o ato 

jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. Explica-se: pela concretização 

do princípio constitucional da irretroatividade das leis, consagrado no já mencionado 

art.5º, XXXVI da CF/88, a lei civil, em geral, não vai alcançar situações pretéritas, a 

fim de regulá-las. 

A esse ponto, acrescente-se ainda argumento não trazido pelo STJ: no 

âmbito do Direito Penal (em que a liberdade do indivíduo está “em jogo”), como 

regra, também não se permite a retroatividade da lei, salvo nos casos que resultar 

em benefício ao réu (art.5º, XL, CF/88). Ora, se ao próprio Estado só vale se imiscuir 

no passado dos réus e condenados apenas para beneficiá-los, por que admitir que 

um particular o faça a seu bel-prazer, causando-lhes prejuízos?  

Quanto à significativa importância do princípio da segurança jurídica na 

garantia da pacificação social, relevantes também os efeitos jurídicos que o direito 

                                                           
9
 BRASIL. STJ. REsp. 1.334.097/RJ, Quarta Turma, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data 

de Julgamento 28/05/2013, DJe 10/09/2013. 
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confere ao decurso do tempo por meio dos conhecidos institutos da prescrição e 

decadência, conforme consolidam Gagliano e Filho (2012, págs. 494-495): 

 

[...] não é razoável, para a preservação do sentido de estabilidade social e 
segurança jurídica, que sejam estabelecidas relações jurídicas perpétuas, 
que podem obrigar, sem limitação temporal, outros sujeitos, à mercê do 
titular. 
O exercício de direitos, seja no campo das relações materiais, seja por 
ações judiciais, deve ser uma consequência e garantia de uma consciência 
de cidadania, e não uma “ameaça eterna” contra os sujeitos obrigados, que 
não devem estar submetidos indefinidamente a uma “espada de Dâmocles” 
sobre as suas cabeças. [...] 
Justamente por tais circunstâncias é que a ordem jurídica estabelece os 
prazos de prescrição e decadência, que garantem a relativa estabilidade 
das relações jurídicas na sociedade. 

 

Outrossim, a “Seção VI” da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor), que dispõe acerca da proteção do consumidor, previu a possibilidade 

do sustento de bancos de dados e cadastros de consumidores. Acontece que o 

parágrafo 1º do art. 4310, pertencente à referida lei, aduz que as informações 

relativas a débitos dos consumidores devem ser canceladas daqueles registros no 

prazo de cinco anos de sua inscrição. 

É que, no âmago do mercado de consumo, é reconhecido o relevante 

papel social a que se prestam essas espécies de “arquivos de consumo” no que 

tange à proteção dos fornecedores, alertando-os acerca dos consumidores 

inadimplentes.  E foi nessa oportunidade que o STJ também encontrou no CDC, 

subsídios úteis à construção do seu entendimento acerca da tese do direito ao 

esquecimento, já que nem mesmo ali a situação de “negativização” da pessoa 

resistiria ao passar do tempo.  

Não há como a atual ordem jurídica admitir a exposição eterna do nome 

do devedor. Afinal, trata-se de um importante direito da personalidade tutelado 

especificamente dos arts. 16 ao 19 do Código Civil de 2002, dentre os quais se 

depreende a inteligência do art. 17, que veda publicações ou representações que 

exponham o nome da pessoa ao desprezo público, ainda quando não haja intenção 

difamatória.  
                                                           
10

 “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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No mesmo caminho, acrescente-se a Súmula 323 do STJ: “A inscrição do 

nome do devedor só pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o 

prazo máximo de cinco anos, independente da prescrição da execução”.  

Quanto à opção legislativa, fundamenta a doutrina: 

 

[...] Deve estar muito claro para o fornecedor que o inadimplente é apenas 
um ex-cliente que passa problemas passageiros, que, uma vez 
solucionados, o farão comprar de novo. Isto é, mesmo um ex-cliente 
inadimplente é um consumidor em potencial, um futuro cliente a ser 
reconquistado. A lei apenas traduz esse reconhecimento, além de garantir, 
por ordem constitucional, a dignidade de toda e qualquer pessoa, quer ela 
tenha dívidas ou não. (NUNES, 2011, pág. 610).  

 

Embora o STJ tenha realizado uma satisfatória investigação por 

dispositivos constitucionais e legais que se compatibilizem com a tese em análise, o 

tema parece não se exaurir na fundamentação dos Recursos Especiais 

1.335.153/RJ e 1.334.097/RJ, admitindo o próprio Superior Tribunal de Justiça que: 

“O ordenamento é repleto de previsões em que a significação conferida pelo tempo 

é exatamente o esquecimento e a estabilização do passado, mostrando-se ilícito sim 

reagitar o que a lei pretende sepultar.”11 

 Por fim, atenta-se para o peculiar cenário normativo oferecido pelos 

direitos material e processual penal brasileiro, em que a tese do direito ao 

esquecimento assume traços bem significativos, razão pela qual será tratado em 

tópico apartado, dado a afinidade do tema na resolução das lides concretas 

apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça em maio de 2013. 

 

4.2. Assertivas contrárias e a técnica da ponderação de valores  

 

Se por um lado admitiu-se a adequação do direito ao esquecimento à 

atual ordem jurídica brasileira, por outro, na ocasião da apreciação dos Recursos 

Especiais 1.335.153 /RJ e 1.334.097/RJ, o Ministro Relator da 4ª Turma do STJ, 

Luís Felipe Salomão, elucidou em seu voto que diversos também são os argumentos 

que se contrapõem à tese, veja-se: 

 

                                                           
11

 BRASIL. STJ. REsp. 1.334.097/RJ, Quarta Turma, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data 

de Julgamento 28/05/2013, DJe 10/09/2013.  
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Grosso modo, entre outras assertivas contrárias à tese, afirma-se que: i) o 
acolhimento do chamado direito ao esquecimento constitui atentado à 
liberdade de expressão e de imprensa; ii) o direito de fazer desaparecer as 
informações que retratam uma pessoa significa perda da própria história, o 
que vale dizer que o direito ao esquecimento afronta o direito à memória de 
toda a sociedade; iii) cogitar de um direito ao esquecimento é sinal de que a 
privacidade é a censura do nosso tempo; iv) o mencionado direito ao 
esquecimento colidiria com a própria ideia de direitos, porque estes têm 
aptidão de regular a relação entre o indivíduo e a sociedade, ao passo que 
aquele finge que essa relação não existe - um "delírio da modernidade"; v) o 
direito ao esquecimento teria o condão de fazer desaparecer registros sobre 
crimes e criminosos perversos, que entraram para a história social, policial e 
judiciária, informações de inegável interesse público; vi) ou uma coisa é, na 
sua essência, lícita ou é ilícita, não sendo possível que uma informação 
lícita transforme-se em ilícita pela simples passagem do tempo; vii) quando 
alguém se insere em um fato de interesse coletivo, mitiga-se a proteção à 
intimidade e privacidade em benefício do interesse público e, ademais, uma 
segunda publicação (a lembrança, que conflita com o esquecimento) nada 
mais faz do que reafirmar um fato que já é de conhecimento público; viii) e, 
finalmente, que programas policiais relatando acontecimentos passados, 
como crimes cruéis ou assassinos célebres, são e sempre foram 
absolutamente normais no Brasil e no exterior, sendo inerente à própria 
atividade jornalística.

12
  

   

Antes de tecer considerações acerca das assertivas citadas, um 

esclarecimento. Quando analisados os atributos da personalidade tutelados pelo 

proclamado direito ao esquecimento, concluiu-se que, sob um ponto de vista 

objetivo, tal direito se propõe a garantir a autonomia do sujeito para selecionar, da 

maneira que melhor lhe convier, quais informações referentes a seu passado deseja 

divulgar e quais prefere manter fora do alcance do público em geral.  

Destarte, a assertiva “IV” parece não resistir ao elucidado. Reitere-se: o 

direito ao esquecimento, ao contrário dos entendimentos que o resumem ao “direito 

de estar só”, reafirma a relação entre o indivíduo e a sociedade ao salvaguardá-lo de 

um ambiente informacional externo desfavorável, contribuindo com sua convivência 

social e desenvolvimento de suas potencialidades frente aos seus semelhantes. 

Resolvido tal embate, as demais assertivas contrárias ostentadas na 

ocasião dos julgamentos mostram-se oportunas e, em algum momento, passam pelo 

comum conflito “[...] imanente à própria opção constitucional pela proteção de 

valores quase sempre antagônicos [...] de um lado, o legítimo interesse de „querer 

ocultar-se‟ e, de outro, o não menos legítimo de se „fazer revelar‟”.13   

                                                           
12

 BRASIL. STJ. REsp. 1.334.097/RJ, Quarta Turma, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento 
28/05/2013, DJe 10/09/2013. 
13

 Ibidem.  
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É natural do próprio Estado Democrático de Direito defender valores 

antagônicos, já que está no cerne da democracia a coexistência de uma pluralidade 

de interesses que, quando contrapostos, implicam em situações nas quais haverá 

um esvaziamento, em maior ou menor escala, de um dos valores em prol da defesa 

do outro.   

Nos casos que envolvem publicações na mídia de informações pessoais 

pretéritas dos indivíduos, ora o dever de respeito à liberdade de imprensa 

sobrepujará os direitos da personalidade, ora se privilegiará a proteção dos atributos 

inerentes à personalidade humana em face da liberdade de imprensa. 

(MARMELSTEIN, 2011, pág. 402). 

Trata-se aí do fenômeno denominado de colisão de direitos fundamentais, 

cuja solução requer extrema atenção às peculiaridades de cada caso concreto, 

tarefa da qual não se desincumbiu o STJ nos Recursos Especiais 1.335.153/RJ e 

1.334.097/RJ.   

 

Esse fenômeno – a colisão de direitos fundamentais – decorre da natureza 
principiológica dos direitos fundamentais, que são enunciados quase 
sempre através de princípios. Como se sabe, os princípios, ao contrário das 
regras, em vez de emitirem comandos definitivos, na base do “tudo ou 
nada”, estabelecem diversas obrigações (dever de respeito, proteção e 
promoção) que são cumpridas em diferentes graus. Logo, não são 
absolutos, pois o seu grau de aplicabilidade dependerá das possibilidades 
fáticas e jurídicas que se oferecem concretamente, conforme assinalou o 
jurista alemão Robert Alexy. (MARMELSTEIN, 2011, pág. 403). 

 

Dado o alto teor axiológico dos direitos fundamentais e por se tratar de 

conflito entre diferentes normas de mesmo status constitucional, o emprego das 

tradicionais regras da hermenêutica jurídica mostra-se insuficiente. E é aí que a 

solução de tais conflitos normativos clama pela utilização da técnica da ponderação 

de valores. 

O exercício da ponderação de valores vai aferir qual direito suportará 

maior prejuízo no caso concreto e, em casos de supostas lesões comprovadas pelas 

partes, apontará ainda pela existência ou não do direito à indenização, bem como 

para a consequente fixação do quantum indenizatório. 

Com efeito, não há garantias nem direitos absolutos, bem como é 

totalmente possível, na resolução das lides, a restrição de direitos fundamentais 

mesmo sem autorização expressa do constituinte. Não obstante, leia-se: o aplicador 
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do direito deve se propor a realizar ao máximo, até onde se fizer possível, a vontade 

constitucional de proteger ambos os direitos conflitantes, restringindo-lhes na mais 

razoável medida.  

No tocante ao tema, George Marmelstein explica que a técnica da 

ponderação passa, primeiramente, por uma tentativa de harmonização entre os 

valores conflitantes (princípio da concordância prática), “de modo que todos eles 

sejam preservados pelo menos em alguma medida na solução adotada”. 

(MARMELSTEIN, 2011, pág. 424).  

Para ilustrar a lição referenciada, tome-se o exemplo do “Caso Lebach” 

anteriormente narrado, no qual o Tribunal Constitucional Federal alemão (TCF), em 

prol da proteção dada pela Lei Fundamental de Bonn à dignidade humana e ao 

desenvolvimento da personalidade, condicionou a exibição do documentário criminal 

à exclusão do nome e imagem do ex-detento, autor da reclamação constitucional. 

Ali, mesmo que alguma restrição ao exercício da liberdade de expressão/imprensa 

tenha sido admitida, ambos os interesses constitucionais foram concretizados no 

caso concreto. 

Não se pode olvidar, contudo, situações nas quais a tutela de 

determinado direito fundamental implicará numa considerável violação de outro, 

ocasião em que a harmonização entre os valores conflitantes não se fará possível e 

a restrição total (ou quase total) de um deles restará inevitável. À vista disso, na 

busca do interesse prevalente, parte-se para o sopesamento ou ponderação 

propriamente dita.   

A “hierarquia” (leia-se, maior importância) entre os diferentes direitos 

fundamentais vai ser estabelecida de acordo com as circunstâncias de cada caso e, 

logicamente, os critérios utilizados na decisão ficarão a cargo do sujeito que irá 

realizar a ponderação, cujas soluções jamais devem se desvincular dos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, bem como da defesa constitucional da dignidade 

da pessoa humana: 

 

Nesse passo, a explícita contenção constitucional à liberdade de 
informação, fundada na inviolabilidade da vida privada, intimidade, honra, 
imagem e, de resto, nos valores da pessoa e da família, prevista no art. 200, 
parágrafo 1º, art. 221 e no parágrafo 3º do art. 222 da Carta de 88, parece 
sinalizar que, no conflito aparente entre esses bens jurídicos de 
especialíssima grandeza, há, de regra, uma inclinação ou predileção 
constitucional para soluções protetivas da pessoa humana, embora o 
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melhor equacionamento deve sempre observar as particularidades do caso 
concreto.

14
 

  

Quanto à consideração de que a privacidade representaria a censura de 

nosso tempo, veja-se: ao mesmo tempo em que a Constituição Brasileira de 1988 

elencou a vedação à censura ou licença no inciso IX do art. 5º, proibindo qualquer 

restrição à manifestação de pensamento (art. 220, caput), a mesma Lei Maior limitou 

a atuação jornalística, no parágrafo 1º do mesmo art. 220, à observância da 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, honra e imagem das pessoas. Assim, 

devidamente sopesada no caso concreto, a privacidade é apenas um limite que a 

própria Constituição previu à atuação informativa no país:   

 

Com efeito, no conflito entre a liberdade de informação e direitos da 
personalidade – aos quais subjaz a proteção legal e constitucional da 
pessoa humana -, eventual prevalência pelos segundos, após realizada a 
necessária ponderação para o caso concreto, encontra amparo no 
ordenamento jurídico, não consubstanciando, em si, a apontada censura 
vedada pela Constituição Federal de 1988.

15
 

 

Quanto à solução de casos envolvendo o comum confronto entre os 

direitos da personalidade e os direitos à liberdade de expressão/informação, o STJ já 

teria lançado quais aspectos elege suficientemente limitadores da livre atuação da 

imprensa no Brasil. Nesse sentido, trecho do REsp 801.109/DF: 

 

[...] a liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e 
crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu 
exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o 
compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos 
chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à 
honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de 
veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a 
pessoa (animus injuriandi vel diffamandi).

16
  

 

Adotando tais parâmetros, a recorrente colisão entre os referidos valores 

e diretos de status constitucional comumente tendia para a prevalência da tutela dos 

atributos da personalidade do indivíduo. Explica-se: a ilicitude das publicações era 

mais facilmente apurada pelo órgão julgador, dado o manifesto caráter abusivo das 

                                                           
14

 BRASIL. STJ. REsp. 1.334.097/RJ, Quarta Turma, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data 
de Julgamento 28/05/2013, DJe 10/09/2013.  
15

 Ibidem.  
16

 BRASIL. STJ. REsp 801109/DF, Quarta Turma, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Data de 
julgamento 12/06/2012, DJe 12/03/2013.  
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publicações, as quais quase sempre veiculavam notícias com conteúdo difamatório 

ou inverídico.  

Além do exposto, não se pode perder de vista que, naqueles corriqueiros 

casos, a divulgação da notícia se apresentava contemporânea ao fato divulgado.  

Sendo assim, nos moldes estruturados pela atual sociedade da 

informação, em que as novas tecnologias admitem a conservação massificada de 

dados (perpetuando-os no tempo e tornando-os facilmente resgatáveis), como lidar 

com divulgações na mídia que digam respeito a fatos verídicos, porém despidos de 

contemporaneidade? Até que ponto a liberdade de expressão/imprensa e o direito à 

informação justificariam o revolvimento de acontecimentos passados dos indivíduos?  

É bem verdade que o STJ não listou, um a um, quais critérios entende 

seguros para o deslinde do embate entre o direito ao esquecimento e os direitos à 

informação e à liberdade de expressão/imprensa, embora tenha apontado para 

alguns parâmetros sinalizadores de uma adequada resolução da celeuma, que 

resultará na verificação de qual dos valores suporta o maior sacrifício (quando não 

total) no caso concreto. 

É indubitável que o direito à liberdade de imprensa firma-se no dever de 

veicular a verdade, razão pela qual basta sua ausência na informação transmitida 

para se configurar o ilícito. Há, contudo, em toda verdade, a liberdade de se fazer 

divulgar?  

 

É importante frisar que não basta a veracidade da notícia sobre um 
indivíduo para que se legitime a divulgação. Cobra-se, além disso, que a 
divulgação não se destine meramente a atender à curiosidade ociosa do 
público, mas que vise a se construir um elemento útil a que o indivíduo que 
vai receber o informe se oriente melhor na sociedade em que vive. Haverá 
sempre, ainda, que aquilatar o interesse público com o desgaste material e 
emocional para o retratado, num juízo de proporcionalidade estrita, para se 
definir a validez na exposição. (MENDES; BRANCO, 2011, pág. 324).  

 

Assim, embora a veracidade seja um dos aspectos necessários à atuação 

jornalística, imperioso considerar que não é apenas a verdade de um fato pretérito 

que o torna legítimo de ser repassado ao público. O primeiro aspecto a ser analisado 

é o suposto grau de importância da informação veiculada na mídia: há um interesse 

público envolvido na divulgação de determinado acontecimento passado?  
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Decerto que interesse público não é conceito coincidente com o de 
curiosidade pública. O conceito de notícias de relevância pública enfeixa as 
notícias relevantes para decisões importantes do indivíduo na sociedade. 
Em princípio, notícias necessárias para proteger a saúde ou a segurança 
pública, ou para prevenir que o público seja iludido por mensagens ou 
ações de indivíduos que postulam a confiança da sociedade têm, prima 
facie, peso apto para superar a garantia da privacidade. (MENDES; 
BRANCO, 2011, pág. 324). 

 

Questões de ordem pública, nesse sentido, guardam indubitável interesse 

público por ensejarem a promoção da justiça, da segurança e do bem-estar sociais. 

Tome-se o exemplo de crimes ainda não solucionados, em que a morosidade da 

polícia no desenrolar dos inquéritos policiais ou mesmo da justiça, nos processos 

penais, acarreta na elevação da impunidade criminal.  

Nessa investigação, há que se tomar cuidado com a banalização do 

mencionado conceito, já que em outros momentos da história, como na época do 

Regime Militar no Brasil ou do nazismo alemão, a defesa do que se denominava de 

“ordem pública” fundamentou situações contundentes de desrespeito à dignidade da 

pessoa humana.   

Não se confunda também interesse público com curiosidade pública, já 

que a “fofoca” nunca foi fundamento jurídico para justificar o revolvimento de fatos 

passados da vida dos indivíduos.  

Nesse âmago, há ainda se considerar que, embora alguns fatos pretéritos 

já não se prestem mais a questões de ordem pública, conservam sua importância à 

coletividade na historicidade que lhes é inerente. Dado isso, reside em fatos 

históricos um interesse público na sua perpetuação, o direito ao esquecimento não 

afrontaria o direito à memória coletiva?   

Porém, antes de responder ao questionamento, conclua-se: não 

reconhecido qualquer interesse público na divulgação atual de fatos não-

contemporâneos, ainda que amplamente explorados pela mídia no passado, há de 

prevalecer a proteção legal e constitucional dada aos atributos da personalidade, 

sendo possível sim que uma informação outrora lícita transforme-se em ilícita pela 

simples passagem do tempo, cuja exposição, apartada no seu contexto inicial, 

mostre-se altamente prejudicial ao indivíduo. 

Voltando à divulgação de acontecimentos históricos, deve ser aferido, em 

cada caso de que maneira o interesse público sobreleva a dor íntima que a 

exposição do passado provocará. (MENDES; BRANCO, 2011, pág. 326). A história 
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de um povo, por exemplo, deve recontar os erros e tragédias pessoais de seus 

personagens somente naquilo que se fizer imprescindível ao relato ou que, em 

algum grau, mantiver um elo com a sociedade retratada.  

Determinados episódios podem ser recontados sem a menção necessária 

ao nome e imagem de certos indivíduos, que podem ser omitidos sem prejuízos 

consideráveis (quando não, nenhum) à qualidade dos relatos.  

Por outro lado, no caso de envolvidos cujas figuras não se desprendem 

do evento pretérito, mitigando-lhes a proteção à intimidade e privacidade frente à 

divulgação de fato de interesse coletivo, há de se perquirir uma maneira razoável da 

exibição do passado lhe acarretar o menor prejuízo. Há situações não incomuns, 

contudo, o grau do interesse público sobrepujará qualquer apreço à dor interna 

suportada pelo sujeito no revolvimento de sua vida.  

Cada caso deve ser analisado dentro de suas circunstâncias particulares, 

e é por isso que as lides concretas que ensejaram a análise da tese do direito ao 

esquecimento pelo STJ merecem ser apreciadas em tópico apartado.  

Finalmente, atente-se para a cautela do STJ ao esclarecer que o “direito 

ao esquecimento”, quando transferido para o campo da Internet, ganha uma 

complexidade que não é inerente aos casos concretos analisados pelo Tribunal. 

Naquele campo, o alcance potencializado das informações divulgadas, com 

relevância que ultrapassa as fronteiras dos próprios Estados, elevaria o conflito ao 

âmbito da proteção internacional dos direitos humanos.  

Perfilha-se, aqui, o entendimento exarado pelo STJ, no sentido de que a 

efetividade das decisões judiciais no espaço cibernético requererá a discussão sobre 

alguns pontos jurídicos e técnicos incomuns aos casos de publicação na mídia 

televisiva analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, o que invariavelmente 

resultará na adoção de critérios de ponderação específicos.  

Nos moldes do Tribunal de Justiça da União Europeia, que apreciou litígio 

envolvendo o pleito de retirada de dados pessoais antigos da Internet17, não tardará 

a apreciação de demanda semelhante pelo STJ.  

 

 

                                                           
17

 Disponível em: < 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=PT&text=&pageIndex=1&part=1&mode=req&d
ocid=152065&occ=first&dir=&cid=201752>. Acesso em 8 de out. de 2014. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=PT&text=&pageIndex=1&part=1&mode=req&docid=152065&occ=first&dir=&cid=201752
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=PT&text=&pageIndex=1&part=1&mode=req&docid=152065&occ=first&dir=&cid=201752
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4.3. Estudo de casos envolvendo publicações na mídia televisiva: o programa 

Linha Direta  

 

Em obra intitulada de “Punição pela audiência”, Kleber Mendonça 

apresenta um estudo, de viés predominantemente garantista, acerca do Linha 

Direta, programa que, durante algum tempo, foi exibido semanalmente pela TV 

Globo.  

Apresentando excelentes índices de audiência, o Linha Direta destacava-

se por uma produção diferenciada da notícia de crimes. Reunia técnicas de 

teledramatização (simulação) e telejornalismo, na pretensão de aproximar o público 

dos reais acontecimentos que rodeavam os crimes retratados, numa verdadeira 

“espetacularização da violência” (MENDONÇA, 2002, pág. 56). “O tempo, que nos 

distancia do crime, é desfeito. Da mesma forma que o passado é apagado pela 

simulação do crime”. (MENDONÇA, 2001, pág. 70).  

O programa veiculava a descrença na Justiça, a certeza de impunidade e 

a indignação com o ato do criminoso (MENDONÇA, 2002, pág. 114). Assim, seu 

objetivo passava por solucionar, de alguma maneira, os casos relatados, o que 

quase sempre se dava por meio da denúncia dos telespectadores acerca do 

paradeiro dos foragidos (MENDONÇA, 2002, pág. 67).  

Ambos os Recursos Especiais que oportunizaram a análise da tese do 

“direito ao esquecimento” pelo STJ envolviam ações de reparação por danos morais, 

quando não materiais, em virtude da exibição, em rede nacional, pela TV Globo, do 

programa “Linha Direta - Justiça”. 

O STJ, a despeito da invocação do “direito ao esquecimento” por um dos 

acusados pela “Chacina da Candelária”, dado a exibição da reconstituição do crime 

pelo referido programa, entendeu pelo direito à indenização, vez que a alusão ao 

nome e imagem do acusado, posteriormente inocentado, feria seu direito à paz, 

anonimato e privacidade, causando-lhe prejuízos não apenas pessoais, mas 

familiares.  

Em sentido oposto, no “Caso Aída Curi”, em ação movida pelos irmãos 

vivos de Aída Curi, o STJ reconheceu o “direito ao esquecimento” apenas em tese, 

mantendo o entendimento exarado na sentença, que aduzia que a ré TV Globo 

cumpria sua função social de informar, alertar e abrir debate sobre o controvertido 
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caso, sobrepondo-se ao interesse individual daqueles familiares de esquecer o triste 

passado da morte da irmã, restando indevida qualquer indenização. 

 

4.3.1 O Caso “Chacina da Candelária” 

  

 Procurado pela TV Globo, Jurandir Gomes de França negou-se a 

prestar depoimento acerca do caso conhecido como “Chacina da Candelária”, 

deixando claro naquela oportunidade seu desinteresse em ter seu nome e imagem 

veiculados em rede nacional.18 Tratava-se de um dos acusados, à época do crime, 

pelo ocorrido na madrugada de 23 de julho de 1993.  

 Tal episódio se refere ao assassinato efetuado por policiais militares de 

seis crianças e adolescentes e dois maiores. As vítimas faziam parte de um grupo de 

aproximadamente setenta crianças e jovens de rua que ocupavam as redondezas da 

Igreja da Candelária, localizada no centro histórico da cidade do Rio de Janeiro. O 

acontecimento tornou-se mundialmente conhecido por trazer à tona a precária 

situação a que estavam submetidos as crianças e adolescentes brasileiros.  

 Em junho de 2006, a emissora teria exibido o programa “Linha Direta 

Justiça” retratando aquele crime com enorme repercussão social e, a despeito da 

expressa recusa do envolvido, teria mencionado Jurandir como um dos acusados 

posteriormente inocentados. O retratado, indevidamente acusado pela chacina, teria 

sido submetido a julgamento e, pela unanimidade dos membros do Tribunal do Júri, 

absolvido.19 

 Em ação de reparação por danos morais e à imagem ajuizada em face 

da TV Globo, o autor alegava que o programa teria perpetrado uma indevida 

associação do seu nome e imagem ao grave delito, trazendo-lhe consideráveis 

prejuízos ao reacender a desconfiança social no que tange a sua reconhecida 

inocência. Do relatório do Recurso Especial 1.334.097/RJ, destaque-se o trecho que 

esclarece em que sentido se proclamou o “direito ao esquecimento” naquele caso 

concreto: 

 

                                                           
18

 BRASIL. STJ. Resp. 1.334.097 – RJ, Quarta Turma, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
Data de julgamento: 28/05/2013, DJe 10/09/2013. 
19

 Ibidem. 
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Segundo entende [Jurandir], levou-se a público situação que já havia 
superado, reacendendo na comunidade onde reside a imagem de 
chacinador e o ódio social, ferindo assim, seu direito à paz, anonimato e 
privacidade pessoal, com prejuízos diretos também a seus familiares. Alega 
que essa situação lhe prejudicou sobremaneira em sua vida profissional, 
não tendo mais conseguido emprego, além de ter sido obrigado a desfazer-
se de todos os seus bens e abandonar a comunidade para não ser morto 
por “justiceiros” e traficantes e também para proteger a segurança de seus 
familiares. (BRASIL. STJ. Resp. 1.334.097 – RJ, Quarta Turma, Relator 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de julgamento: 28/05/2013, DJe 
10/09/2013). 

 

O pedido foi julgado improcedente pelo juízo de Direito da 3ª Vara Cível 

da Comarca da Capital/RJ, o qual entendeu pela prevalência do interesse público na 

exibição do programa. Em grau de apelação, embora reconhecida a marca histórica 

da “Chacina da Candelária”, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu pelo 

abuso do direito de informar e pela violação da imagem do cidadão, dada a 

prescindibilidade da exibição do nome e imagem do autor à manutenção da 

qualidade da produção jornalística. 

 Frente à condenação ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) a título de indenização, a TV Globo manejou Recurso Especial sustentando a 

ausência de ilicitude na exibição de informações do recorrido, vez que se 

relacionavam a crime histórico de farto conhecimento público, cujo relato era 

completamente fidedigno.  

Acrescentou que nenhuma ofensa foi dirigida à pessoa do autor, cuja 

figura era indispensável à elucidação do conturbado e inconsistente inquérito 

policial, que culminou na prisão de três inocentes, e requereu, subsidiariamente, o 

reconhecimento de inexistência de dano moral ou a exorbitância da indenização.  

Diante do exposto, coube ao STJ decidir qual valor, no caso concreto, 

seria mais importante: o direito de informação/expressão e liberdade de imprensa da 

TV Globo ou o direito ao esquecimento do acusado posteriormente absolvido. 

A exemplo da “Chacina da Candelária”, os crimes de ação penal pública 

incondicionada guardam um intrínseco interesse público que não se extingue com o 

mero passar do tempo, já que importa à coletividade uma resposta estatal efetiva ao 

ilícito, dado que seu cometimento envolve uma verdadeira lesão à sociedade como 

um todo.  

Desse modo, enquanto não solucionados (seja pela falta de julgamento, 

seja pela morosidade do próprio inquérito policial instaurado ou, mesmo quando já 
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há condenação, os acusados encontram-se foragidos), pertinente o argumento de 

que os referidos crimes preservam interesse público.  

Nesse viés, a divulgação midiática, a exemplo do programa “Linha Direta” 

e do blog criado por Nathalia Just, revela-se como forte instrumento de pressão 

social e de fiscalização da atuação do poder público na resolução de delitos graves.  

Contudo, a partir do momento em que é extinta a punibilidade, seja pela 

absolvição do acusado ou pelo cumprimento da pena, extingue-se também o 

interesse público em restabelecer a ordem social, que teoricamente já se encontra 

restaurada.  

A partir daí, é o próprio Direito que se preocupa com a ressocialização do 

ex-detento, prevendo o instituto da reabilitação. Perenizar na memória da 

coletividade determinados erros, a exemplo dos atos cometidos por criminosos, 

certamente lhes diminuem as possibilidades concretas de retornarem ao convívio 

social e prolongam-lhes uma “punição”, quando é a própria Constituição Federal de 

1988 que veda a pena de caráter perpétuo no inciso XLVII, alínea “b” do art. 5º.  

Em comentário ao instituto da reabilitação penal, Nucci (2013, pág. 995) 

conceitua-o como “[...] a declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo 

de determinados direitos, que foram atingidos pela condenação”, razão pela qual 

assevera a necessidade de “[...] constar da folha de antecedentes, especialmente 

para que fique demonstrado [...] ter o condenado conseguido uma decisão 

jurisdicional, declarando-o reinserido à sociedade, por bom comportamento”. 

(NUCCI, 2013, págs. 996-997).  

Há de se considerar, por outro lado, conforme o próprio STJ elucidou no 

julgamento do caso “Chacina da Candelária”, que a doutrina aponta para um desuso 

do instituto da reabilitação no que se refere à garantia de sigilo da folha de 

antecedentes para fins civis, vez que a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) 

trouxe, em seu art. 220, previsão de que, extinta a pena, seja pelo seu cumprimento 

ou outro motivo, tal medida é automática e sequer depende de requerimento do 

condenado. (NUCCI, 2013, pág. 997). 

E se ao próprio condenado que cumpriu a pena é reservado o direito de 

“ser esquecido” como tal, não se pode excluir, e por maior razão, tal benesse do 

alcance de acusados que foram absolvidos em sentenças ou daqueles que sequer 

chegaram a uma apreciação do judiciário. Imperiosa se torna, portanto, a ilicitude em 
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eternizar a associação da figura daquele individuo com o crime pelo qual sequer fora 

condenado.  

Não se pode olvidar, por outro lado, que mesmo em crimes solucionados, 

a passagem do tempo é incapaz de abrandar o interesse público contido na 

historicidade de alguns delitos. E isso porque se revelam como fatos sociais “[...] 

capazes de revelar, para o futuro, os traços políticos, sociais ou culturais de 

determinada época”.20   

 

[...] a recordação de crimes passados pode significar uma análise de como a 
sociedade – e o próprio ser humano – evolui ou regride, especialmente no 
que concerne ao respeito por valores éticos e humanitários, assim também 
qual foi a resposta dos aparelhos judiciais ao fato, revelando, de certo 
modo, para onde está caminhando a humanidade e a criminologia.

21
 

 

A relembrança da “Chacina da Candelária”, nesse sentido, previne o 

perecimento de discussões envolvendo a atuação preventiva e defensiva da polícia, 

a carência social que assola o país e, principalmente, a questão relativa ao 

tratamento dispensado a crianças e adolescentes marginalizados no Brasil. Embora 

vinte e um anos tenham se passado, os assuntos parecem que não envelheceram 

com o crime.  

Diante do exposto, a historicidade do delito justificaria a lesão dos direitos 

da personalidade do acusado pela exibição do “Linha Direta – Justiça”? 

Na ocasião do julgado, o STJ atentou para a cautela que deve envolver a 

produção dos noticiários policiais. Não se pode desconsiderar que, por trás da 

função social do programa, há ganho com a audiência, não se mostrando legítima a 

exploração de certos interesses particulares sem a anuência do titular.  

Quanto a crimes históricos, amplamente explorados no passado, o STJ 

asseverou que não há necessariamente uma permissão de exploração por tempo 

ilimitado do crime e das pessoas nele envolvidas, exarando entendimento de que a 

marca da historicidade há de ser ponderada caso a caso, de acordo com as 

circunstâncias particulares, sob pena de “significar permissão de um segundo abuso 
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 BRASIL. STJ. Resp. 1.334.097 – RJ, Quarta Turma, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
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à dignidade humana, simplesmente porque o primeiro já fora cometido no 

passado”.22  

No caso em análise, sob a aplicação do princípio da concordância prática, 

o Superior Tribunal de Justiça resolveu pela harmonização dos dois valores 

aparentemente em conflito, já que era possível a exibição do documentário acerca 

da “Chacina da Candelária” desde que desvinculado de qualquer alusão ao nome e 

imagem de Jurandir.  

Restringia-se minimamente (quase nada) a liberdade de imprensa, sem 

qualquer prejuízo ao direito de informação da população acerca do crime marcante, 

em prol da proteção dos atributos da personalidade do acusado: 

 

Daí que, num juízo de ponderação, nos pareça forçoso concluir que a 
omissão do nome e imagem do autor em nada comprometeria a qualidade 
jornalística; mas, por outro lado, a sua publicação repercutiu, severamente, 
no âmbito da vida privada do ora embargado.

23
 

 

Conforme aduzido no tópico anterior, o aplicador do direito deve primeiro, 

antes de qualquer medida consideravelmente restritiva, buscar conciliar os 

interesses antagônicos, o que de fato fez o STJ. Ali, a liberdade de imprensa foi 

respeitada até o limite em que configuraria prejuízo à integridade psíquica e moral do 

recorrido, que além do desconforto interno de relembrar as indevidas acusação e 

prisão, teve que lidar com o ressurgimento da desconfiança social, causando-lhe 

embaraços profissionais e familiares.   

 

4.3.2. O Caso “Aída Curi” 

 

Filha de mãe viúva, Aída Curi passara doze anos de sua curta vida em um 

educandário para meninas órfãs no Bairro de São Cristóvão, Rio de Janeiro.24  Ali, 

apesar das visitas de sua mãe, a jovem mantinha pouco contato com o mundo 

externo, motivo pelo qual havia conservado uma índole casta e religiosa. 
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 Ibidem. 
23

 BRASIL. STJ. Resp. 1.334.097 – RJ, Quarta Turma, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
Data de julgamento: 28/05/2013, DJe 10/09/2013. 
24

 Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/Linhadireta/0,26665,GIJ0-5257-215780,00.html>. 
Acesso em: 03 de out. de 2014. 
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Sete meses após deixar aquele recinto25, Aída foi brutalmente 

assassinada por um grupo de três rapazes que teriam tentado estuprá-la até que 

viesse a desfalecer, arremessando-a, em seguida, da cobertura do edifício Rio 

Nobre, em Copacabana, numa tentativa de encobrir o crime.  

A chocante imagem do corpo ensanguentado daquela jovem, caído na 

calçada da Avenida Atlântica, tantas vezes divulgadas em noticiários da época, 

representaria o surgimento de uma “juventude transviada” carioca, cujos 

comportamentos marcariam crimes semelhantes nos anos de 1950.  

Passados cinquenta anos do triste episódio envolvendo a jovem Aída, a 

TV Globo resolveu recontar, também em episódio do “Linha Direta – Justiça”, o 

homicídio ocorrido no ano de 1958.  

Alegando a ilicitude da exploração da vida, morte e pós-morte de Aída 

Curi, seus irmãos Nelson Curi, Roberto Curi, Waldir Curi e Maurício Curi ajuizaram 

ação de reparação por danos morais, materiais e à imagem em face da TV Globo. 

Alegavam que a emissora, embora notificada do desinteresse dos autores, teria 

exibido tragédia familiar já superada, causando-lhes dor interna em reviver o 

passado. Acrescentavam, inclusive, que a ré teria auferido lucros com a exploração 

comercial indevida da imagem da irmã falecida.26   

O pleito foi julgado improcedente pelo juízo de 1º grau, tendo sido mantida 

a sentença em grau de apelação27, sob o fundamento de que o dever de informar da 

mídia sobrepor-se-ia, naquele caso, ao interesse individual dos autores em esquecer 

o passado, frente ao amplo conhecimento e discussão públicos que marcavam o 

assassinato de Aída Curi. 

Manejado Recurso Especial pelos autores, o STJ houve, por bem, 

reconhecer também às vítimas de crimes e a seus familiares o “direito ao 

esquecimento”, “consistente em não se submeterem a desnecessárias lembranças 

de fatos passados que lhes causarem, por si, inesquecíveis feridas”28. E outro não 

podia ser o entendimento, sob pena de se admitir um “recomeço” aos ofensores que 

cumpriram a pena (ressocialização) e negá-lo aos ofendidos. Contudo, até mesmo 

sob a ótica do interesse da vítima, o “direito ao esquecimento” deve ser ponderado, 
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 Ibidem.  
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 BRASIL. STJ. REsp 1335153/ RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 
julgamento: 28/05/2013, DJe 10/09/2013.  
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 Ibidem. 
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caso a caso, com o direito de ser informado/de informar e com as liberdades de 

imprensa e expressão.   

In casu, por exemplo, o STJ reafirmou o evidente interesse público na 

informação transmitida pelo Programa “Linha Direta – Justiça”, anteriormente 

reconhecido pelas instâncias inferiores.  Sob esse juízo, era razoável admitir que o 

argumento da historicidade do caso Aída Curi teria resistido ao decurso de cinquenta 

anos? E o suposto abalo moral sofrido pelos autores?  Poderia ser alegado depois 

de tanto tempo? 

A morte de Aída Curi teve ampla repercussão nacional na época, seja 

pela previsível comoção que as mortes trágicas de inocentes costumam provocar no 

público em geral, seja por relatar um período específico da sociedade brasileira, cuja 

importância resiste sim ao tempo e perpassa gerações. 

Além de representar o comportamento de uma juventude rebelde do pós-

guerra, que buscava nos atos ilícitos uma identidade inovadora e, embora os fatos 

que marcaram a noite do assassinato sejam controvertidos, os vestígios do abuso 

sexual no Caso Aída Curi revelam a lamentável violência atemporal à mulher. 

A morte da jovem é recorrentemente discutida, inclusive, nos meios 

acadêmicos. Seu nome identifica algumas ruas em bairros cariocas, a exemplo da 

Rua Aída Curi no bairro de Raul Veiga, na cidade de São Gonçalo, e da Rua Aída 

Curi localizada no bairro de Taquara, na cidade do Rio de Janeiro. 

Em 1993, a cantora Rita Lee, lançando seu olhar feminista na canção 

“Todas as Mulheres do Mundo”, reuniu na letra da música algumas figuras de 

mulheres que representavam, de alguma maneira, a ruptura com os tradicionais 

padrões esperados pela sociedade.  Segue trechos da letra musical: 

 

Elas querem é poder! 
 
Mães assassinas, filhas de Maria 
Polícias femininas, nazijudias 
Gatas gatunas, kengas no cio 
Esposas drogadas, tadinhas, mal pagas 
 
Toda mulher quer ser amada 
Toda mulher quer ser feliz 
Toda mulher se faz de coitada 
Toda mulher é meio Leila Diniz 
 
Garotas de Ipanema, minas de Minas 
Loiras, morenas, messalinas 
Santas sinistras, ministras malvadas 
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Imeldas, Evitas, Beneditas estupradas  
 
[...] 
 

Curiosamente, na parte final da música, a intérprete lista diversos nomes 

referentes a figuras femininas conhecidas29, dentre os quais o de Aída Curi, embora 

tenha que se reconhecer que qualquer marca de ousadia em sua história (“de 

morte”, leia-se) não partiu da iniciativa da jovem recatada, mas de seus ofensores.   

Analisada ainda a imprescindibilidade da figura da vítima ao relato crime, 

há de convir que resta totalmente inviável a narração do “Caso Aída Curi” sem 

qualquer referência ao nome e imagem de Aída Curi. Nesse sentido, o STJ 

esclareceu: 

 

Em um crime de repercussão nacional, a vítima – por torpeza do destino – 
frequentemente se torna elemento indissociável do delito, circunstância que, 
na generalidade das vezes, inviabiliza a narrativa do crime caso se pretenda 
omitir a figura do ofendido. Tal pretensão significaria, em última análise, por 
exemplo, tentar retratar o caso Doroty Stang, sem Doroty Stang; o caso 
Vladimir Herzog, sem Vladimir Herzog, e outros tantos que permearam a 
história recente e passada do cenário criminal brasileiro.  

 

Diante da inviabilidade de harmonização entre o direito à informação (já 

que se trata de crime indiscutivelmente histórico) e dos direitos ao nome e imagem 

da vítima, partia-se para o sopesamento/ponderação propriamente dita, do qual 

resultava a incontestável prevalência do primeiro, dada inerente associação entre a 

vítima e o relato do crime.   

 

Reconhecer a necessidade de sopesamento passa necessariamente pela 
aceitação da existência de hierarquia axiológica entre os valores 
constitucionais.  
De fato, apesar de não existir, do ponto de vista estritamente normativo, 
hierarquia entre os direitos fundamentais, já que todos estão no mesmo 
plano jurídico-constitucional (princípio da unidade da Constituição), parece 
inquestionável, sob o aspecto ético/valorativo, a existência de diferentes 
níveis de importância de direitos previstos constitucionalmente. Certamente, 
alguns direitos “valem” mais do que outros, sobretudo diante de conflitos 
que podem surgir em casos concretos, podendo, nesse aspecto, falar-se em 
hierarquia axiológica entre as normas constitucionais, incluindo-se aí, 
obviamente, os direitos fundamentais. (MARMELSTEIN, 2011, pág. 431).  
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 Rita Lee cita nomes como Nossa Senhora Aparecida, Dercy Gonçalves, Clarice Lispector, Carmem 

Miranda, Marília Gabriela, Hebe Camargo, Regina Casé, Elis Regina, Maria Bonita, Anita Malfatti, 
Daniela Peres, Cláudia Lessin, Aída Curi etc. 
 



67 

 

Nesse contexto, quanto ao uso indevido da imagem, traçou-se 

entendimento no sentido de inexistir, por parte da TV Globo, o uso comercial da 

figura da falecida, já que indispensável na situação, tampouco foi feita qualquer 

alusão desrespeitosa à vítima (retratada em suas características de ingenuidade e 

religiosidade), que, em si, não se constituiu o foco da reportagem, mas apenas 

personagem imprescindível ao relato do crime. Veja-se a fundamentação do 

Acórdão: 

 

Na verdade, os próprios recorrentes afirmam que, durante toda a matéria, o 
caso Aída Curi foi retratado mediante dramatizações realizadas por atores 
contratados, tendo havido uma única exposição da imagem real da falecida. 
Tal circunstância reforça a conclusão de que – diferentemente de uma 
biografia não autorizada, em que se persegue a vida privada do retratado – 
o cerne do programa foi mesmo o crime em si, e não a vítima ou sua 
imagem. 
No caso, a imagem da vítima não constituiu um chamariz de audiência, 
mostrando-se improvável que uma única fotografia ocasionaria um 
decréscimo ou acréscimo na receptividade da reconstituição pelo público 
expectador.

30
 

 

Por fim, uma crítica. O STJ, analisando o sofrimento experimentado pelos 

autores, advindo da reportagem que exibia o infeliz passado familiar envolvendo a 

morte da irmã, manifestou-se pela ausência de abalo moral, vez que o sofrimento já 

teria sido amenizado pelo tempo.  

Discorda-se da assertiva de que inexista, no caso, abalo moral: só sabe a 

dor da perda de um ente querido de forma tão brutal quem a sente. O que de fato 

ocorre é que, diante da importância da discussão do Caso Aída Curi, mostra-se 

razoável consentir com o desconforto gerado pela imagem exibida da vítima e com a 

tristeza inerente ao relato da perda. E é por tal razão que inexiste, na verdade, 

abuso no exercício da liberdade de expressão jornalística a ensejar, in casu, o direito 

à reparação civil por dano moral a direitos da personalidade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A caminho das situações que se perfazem como novas ameaças à 

privacidade, ao Direito cabe garantir a efetiva tutela dos indivíduos, vez que a 

proteção da dignidade da pessoa humana, após o término da 2ª Guerra Mundial, 

encontra-se no topo axiológico da maioria dos ordenamentos jurídicos pós-

modernos. 

No cenário de desenvolvimento dos meios de comunicação e do amplo 

alcance adquirido pelos dados ali divulgados, desponta a sociedade de informação. 

E é nesse contexto que o direito ao esquecimento surge como uma proteção a mais 

em face da intromissão abusiva de terceiros na vida privada do indivíduo, mais 

especificadamente no que tange ao resgate pela mídia de fatos que digam respeito 

ao passado de um sujeito e que, por algum motivo, esse não deseja expor ao 

público em geral.  

No Brasil, embora o direito ao esquecimento não encontre expressa 

previsão normativa, a partir da opção constitucional em eleger a dignidade da 

pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil (art.1º, III, 

CF/88), situações que supostamente lhe desvalham devem ser adequadamente 

analisadas. 

O constituinte brasileiro de 1988 quis resguardar a inviolabilidade da 

privacidade, intimidade, honra e imagem das pessoas (art.5º, X, CF/88), e inscreveu 

no texto constitucional, no parágrafo 2º do art. 5º, o anseio de abrigar os demais 

direitos que se mostrarem indispensáveis à proteção do indivíduo, embora ali não 

previstos.  

Nesse âmago, se aos direitos da personalidade cabe a preservação dos 

atributos de maior valor ao desenvolvimento das potencialidades do ser, ao Código 

Civil Brasileiro de 2002 não compete desprezar a pretensão constitucional de tutelar 

além do especificamente previsto no Direito positivado, acolhendo situações 

desconsideradas pelo legislador, mas de extrema importância à efetiva tutela da 

pessoa humana.  

Admitindo o caráter aberto do rol de direito da personalidade e a fim de 

evitar uma banalização da categoria, investigaram-se os bens jurídicos que o direito 
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ao esquecimento tutela quando se propõe a resguardar o indivíduo da relembrança 

de situações antigas que lhe causem desconforto.  

Sob um aspecto subjetivo, deparou-se com a defesa da integridade 

psíquica do indivíduo e de sua honra subjetiva e, sob um aspecto objetivo, com a 

garantia de um ambiente informacional externo propício ao desenvolvimento de uma 

saudável relação com a coletividade, que lhe conserve a boa fama e respeitabilidade 

social. Incluíram-se aí a defesa ao nome, imagem, honra objetiva e privacidade. 

Ademais, encontrou-se no ordenamento jurídico brasileiro uma 

considerável atribuição de importância à passagem do tempo na estabilização de 

situações pretéritas na previsão de institutos, como por exemplo: a prescrição, a 

decadência, reabilitação do condenado, o respeito à coisa julgada e ao direito 

adquirido e ao ato jurídico perfeito.  

Diante da essencialidade dos bens jurídicos tutelados, que 

indubitavelmente se apresentam como atributos da personalidade, a ofensa 

perpetrada por terceiros, quanto ao revolvimento indevido do passado dos 

indivíduos, merece um acertado tratamento jurisdicional, admitindo-se a 

acomodação do direito ao esquecimento à ordem jurídica pátria como direito da 

personalidade.  

Nesse ponto, quando o passado do indivíduo também pertencer à 

coletividade como um todo, o operador do direito não pode desprezar a importância 

constitucional oferecida à liberdade de informação livre de censura (art.5º, IV e IX, 

CF/88), ao direito à informação (art. 5º, XIV, CF/88) e à liberdade de imprensa em 

qualquer veículo de comunicação social (art. 220, parágrafo 1º da CF/88), no sentido 

de garantir ao público em geral a divulgação de determinadas informações que lhe 

digam respeito, justamente no intuito de não serem relegadas ao esquecimento.  

Diante dessa dupla proteção constitucional, o STJ, em uma adequada 

análise de casos envolvendo a reconstituição pelo programa “Linha Direta – Justiça” 

de crimes de ampla repercussão no passado (em que os autores proclamavam o 

direito ao esquecimento), recorreu à técnica de ponderação de valores para 

solucionar o aparente conflito entre os antagônicos direito ao esquecimento e direito 

à informação e à liberdade de expressão e imprensa. 
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Em decisões opostas, o STJ, embora limitado à apreciação de lides 

envolvendo a publicação em mídia televisiva, indicou alguns parâmetros que se 

mostram úteis ao exercício da ponderação na resolução dos casos concretos.  

Em termos gerais, para auferir o grau de realização do exercício da 

liberdade jornalística por meio da veiculação do passado de determinado indivíduo, 

o julgador deve se atentar para (I) a importância à coletividade da informação 

veiculada pela mídia, a exemplo de acontecimentos que envolvam a manutenção da 

ordem pública ou que guardem um caráter de historicidade, (II) o grau de 

necessidade de veiculação do nome e imagem do indivíduo na conservação da 

qualidade da notícia, (III) a amplitude da exposição social do retratado e (IV) o 

prejuízo causado ao sujeito em face da relembrança.  

Diante das fundamentações exaradas pelo STJ no julgamento dos 

Recursos Especiais 1.335.153/RJ e 1.334.097/RJ, ora entendendo pela prevalência 

do direito ao esquecimento diante do exercício da liberdade de informação 

jornalística, ora pelo contrário, outra não pode ser a conclusão mais adequada: há 

sim de se reconhecer a qualquer indivíduo o direito se não ser eternamente 

perseguido pelo passado que lhe desagrade. Mas, a prevalência de referido direito 

em face aos demais valores constitucionais dependerá, caso a caso, de uma análise 

cautelosa das circunstancias concretas. 
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