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RESUMO 

 

O presente trabalho visa mostrar a ligação existente entre o direito ao esquecimento e o 

princípio constitucional da vedação das penas de caráter perpétuo, decorrente do princípio da 

humanidade. O reconhecimento de um direito ao esquecimento corrobora para que um 

indivíduo não seja estigmatizado por um erro cometido em determinado momento de sua 

vida. O direito ao esquecimento consiste no direito que uma pessoa possui de não permitir que 

um fato, ocorrido no passado, ainda que verídico, seja exposto ao público em geral, causando-

lhe sofrimento ou transtornos. No Brasil, o direito ao esquecimento possui amparo 

constitucional e legal, uma vez que é considerado um direito da personalidade, decorrente do 

direito à privacidade, intimidade e honra, assegurados pela nossa Constituição Federal de 

1988 em seu art. 5º, X e pelo código civil de 2002 em seu art. 21. Dessa forma, far-se-á 

inicialmente a conceituação do direito ao esquecimento e do principio constitucional da 

vedação das penas de caráter perpétuo, para posteriormente demostrar a sua relação. Destaca-

se que o direito ao esquecimento deve ser visto como um direito à esperança, em absoluto 

equilíbrio com a presunção legal e constitucional de regenerabilidade da pessoa humana. A 

metodologia utilizada consistiu em extensa pesquisa bibliográfica e análise jurisprudencial. 

Entre os objetivos do presente trabalho está determinar o conceito e a origem do direito ao 

esquecimento no Brasil.   

 

Palavras-chave: Direito ao Esquecimento. Princípio da Vedação das Penas de Caráter 

Perpétuo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to show the link between the right to be let alone and the constitutional 

principle of  sealing perpetuity penalty, due to the principle of humanity. The recognition of a 

right to be let alone corroborates that an individual is not stigmatized by a mistake made at 

some point in their life mistake. The right to let be alone is the right that a person has to not 

allow a fact occurred in the past, even if true, is exposed to the general public, causing you 

distress or inconvenience. In Brazil, the right to be let alone has constitutional and legal 

protection, since it is considered a right of personality, based on the right to privacy, intimacy 

and honor, guaranteed by our Federal Constitution of 1988 in its art. 5, X and the civil code 

2002 in art. 21 Thus will be done initially conceptualizing the right to be let alone and the 

constitutional principle of sealing perpetuity penalties, to further demonstrate their 

relationship. It is noteworthy that the right to be let alone should be seen as a right to hope, in 

absolute harmony with the legal and constitutional presumption of regenerability the human 

person. The methodology consisted of an extensive literature search and jurisprudential 

analysis. Among the objectives of this work is to determine the origin and the concept of the 

right to be let alone in Brazil. 

 

Keywords: Right to be let alone. Principle of Sealing of Character Perpetual Penalty 
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1. INTRODUÇÃO 

 

                   O direito ao esquecimento tem sido amplamente discutido na doutrina europeia e 

estadunidense desde meados dos anos 80. “No Brasil, esse tema voltou a ser discutido a partir 

de dois julgados do Superior Tribunal de Justiça nos casos denominados “Chacina da 

Candelária” e “Aída Curi” e da aprovação do enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil, 

promovido pelo Conselho de Justiça Federal, quando foi  reconhecido como um direito da 

personalidade. 

                   Mostra-se, na atualidade, como um importante meio para impedir que um fato, 

ainda que verídico, ocorrido em determinado momento da vida de uma pessoa, seja exposto 

ao público, causando-lhe sofrimento ou transtornos. 

Outrossim, o direito ao esquecimento corrobora com o princípio constitucional da 

vedação das penas de caráter perpétuo, decorrente do princípio da humanidade, ao impedir 

que um erro do passado etiquete o condenado e, muitas vezes, os seus familiares por toda a 

sua vida.  

Durante séculos, a finalidade da pena era atingir os corpos dos condenados. As 

condenações brutais eram retratadas com precisão pelos teóricos da época. As descrições das 

execuções com uma enorme riqueza de detalhes revelavam todo o sofrimento a que era 

submetido o condenado. Nessa época, não existia o princípio da humanidade da pena dirigido 

às execuções e nem o réu era reconhecido como pessoa humana. 

Foi graças ao movimento Iluminista dos séculos XVII e XVIII que se consagrou o 

princípio da humanidade no direito penal. 

Na nossa Magna Carta, o princípio da humanidade tem a sua maior projeção, no 

inciso XLVII do art. 5º: “não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, 

nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; 

e) cruéis.” 

 Este princípio deve acompanhar sempre a história da pena, de seu nascimento, 

pela ameaça da lei, até a sua execução. E deve, também, estar sempre informando, limitando, 

dando sustentação e legitimidade à pena. 

Destaca-se que este princípio está intimamente relacionado com o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana. As previsões contidas no art. 5º, XLVII 
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decorrem das finalidades da pena (retribuição e prevenção) não serem vingativas e do 

necessário respeito à dignidade humana. 

                   Ademais, o direito ao esquecimento mostra-se como um direito à esperança em 

absoluto equilíbrio com a presunção legal e constitucional de regenerabilidade da pessoa. 

                   Este trabalho visa estabelecer a relação entre o direito ao esquecimento e o 

princípio constitucional da vedação das penas de caráter perpétuo. 

Depois de expostos os fundamentos do direito ao esquecimento, serão feitas 

algumas considerações a seu respeito, como sua conceituação e sua essência, objetivando 

demonstrar a necessidade da efetivação de tal direito, tendo em vista a flagrante violação dos 

direitos daqueles que, depois de cumprirem a pena que lhes foram cominadas, saldaram a sua 

dívida com a justiça e agora estão de volta às ruas tentando se reintegrar à sociedade. 

No capítulo um, procurar-se-á, primeiramente, conceituar o instituto do direito ao 

esquecimento, estabelecendo o seu âmbito de abrangência. Estudar-se-á o tríplice controle do 

direito à privacidade e a participação do direito ao esquecimento nessa tríade. Por fim, será 

analisada e a sua previsão na legislação infraconstitucional. 

No capítulo dois, será abordado o aspecto constitucional do direito ao 

esquecimento, sendo definido primeiramente o conceito de princípio da humanidade com seus 

elementos históricos e constitucionais. 

                                      Por fim, no capítulo três, será estabelecida a relação existente entre o direito ao 

esquecimento e o princípio constitucional da vedação das penas de caráter perpétuo, com o 

fim da estigmatização do condenado, principalmente, no âmbito da condenação criminal. Será 

também, analisado o caso, índio Galdino, de recente repercussão nacional, à luz desses 

institutos. 

Justifica-se a importância do presente estudo dada a relevância do tema na 

sociedade brasileira atual, como meio impedir a pena perpétua e a estigmatização, como 

também pela escassa produção científica a respeito do tema. 

A metodologia utilizada consistiu em extensa pesquisa bibliográfica e análise 

jurisprudencial.  

Entre os objetivos do presente trabalho está determinar o conceito e a origem do 

direito ao esquecimento no Brasil.  

Por isso, buscou-se a exploração do conteúdo através da leitura de monografias; 

legislação vigente; apreciações de juristas; jurisprudência, doutrina, artigos e diversas 
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opiniões sobre o instituto do direito ao esquecimento e do princípio constitucional da vedação 

das penas de caráter perpétuo. 
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2. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS DO DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

Salo de Carvalho traz importante contribuição para o tema ao definir o papel do 

esquecimento na nossa ordem psíquica: 

Na concepção de Nietzsche, o esquecimento é a força inibidora positiva e ativa, 

não correspondendo à força inerte, cuja qualidade seria a de impedir que 

determinadas experiências penetrassem na consciência humana. O esquecimento 

atuaria como guardião da porta da consciência, zelador da ordem psíquica. A 

força viva produzida pelo esquecimento possibilitaria à humanidade condições de 

felicidade, pois bloquearia os efeitos da presentificação do passado. O 

esquecimento lembra Maria Cristina Franco Ferraz, não apagaria marcas 

produzidas pela memória, mas antecederia à própria inscrição, impedindo a sua 

fixação. Na valorização do esquecimento obtém-se “(...) uma força plástica que é 

condição de toda a felicidade, identificada à possibilidade de coincidir com o 

presente, com o instante. Lembra Eduardo Rezende Melo que esta força inibidora 

experimentada, vivenciada e acolhida mantém os homens imperturbados pelo 

barulho e lutas presentes no submundo, com isso garantindo a possibilidade do 

novo -” sem o esquecimento, não poderia haver lugar para a felicidade, a 

esperança, o orgulho, o presente.
1
 

 

                   Depreende-se, assim, o importante papel exercido pelo esquecimento na nossa 

consciência, ao possibilitar condições de felicidade, esperança, orgulho e de coincidir com o 

presente. 

Acrescente-se que a própria constituição das escolhas existenciais da pessoa é 

feita mediante um processo dialético entre recordações e esquecimentos, como defende a 

psicanálise. A própria existência humana é formada pela remoção de processos traumáticos 

que ficam armazenados no nosso inconsciente, de forma que a consciência da pessoa possa 

sobreviver sem a dor de fatos indesejados.
2
 

Há muitos anos se discute o direito ao esquecimento na Europa e nos Estados 

Unidos. O termo “direito ao esquecimento” é uma tradução literal das expressões inglesa “the 

right to be forgotten”, italiana “diritto all’oblio”, francesa “droit a l’oubli” e espanhola 

“derecho al olvido”. 

O direito ao esquecimento consiste no direito que uma pessoa possui de não 

permitir que um fato, ocorrido em determinado momento da sua vida, ainda que verídico, seja 

exposto ao público em geral, causando-lhe sofrimento ou transtornos. 

                                                           
1
CAVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.p. 354-355. 

2
 LA PLANCHE, Jean. PONTALIS. Vocabulário da Psicanálise. 4ª ed. 2ª tiragem. São Paulo: Martins Fontes, 

2004, p. 430. 
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No Brasil, o direito ao esquecimento possui amparo constitucional e legal, uma 

vez que é considerado um direito da personalidade3, decorrente do direito à privacidade, 

intimidade e honra, assegurados pela nossa Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, X 4e 

pelo código civil de 2002 em seu art. 215. 

Segundo Anderson Schreiber
6
, o direito ao esquecimento não atribui a ninguém o 

direito de apagar fatos ou reescrever a História, mas sim garante a possibilidade de se discutir 

o uso que é dado aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com que são 

lembrados.  

Para Cíntia Lima7, a gênese do direito ao esquecimento está relacionada não 

somente à privacidade e à proteção dos dados pessoais, pois além da privacidade, o direito ao 

esquecimento assegura o direito à identidade pessoal, na medida em que é um direito de 

personalidade autônomo, composto tanto de privacidade como de identidade pessoal. 

Acrescenta ainda que o indivíduo que aduz o direito ao esquecimento tem como 

objetivo resguardar determinado acontecimento que tenha participado e, portanto, que este 

fato de sua vida privada seja resguardado ou, pelo menos, não eternizado diante das novas 

tecnologias. 

De outra forma, o indivíduo não quer ser estigmatizado por um fato ocorrido em 

determinado momento de sua vida, sendo julgado por um erro cometido no passado.  

Desse modo, o direito ao esquecimento assegura o exercício de seu direito à 

identidade pessoal, para que sua personalidade seja a real e não a estigmatizada. 

                  Para o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Luís Felipe Salomão, o direito ao 

esquecimento confere concretude a um ordenamento jurídico que, entre a memória, vista 

como a conexão do presente com o passado, e a esperança, vista como o vínculo do futuro 

com o presente, fez clara opção pela segunda. 

                                                           
3
O doutrinador Anderson Schreiber defende, em sua obra Direitos da Personalidade, que o direito ao 

esquecimento é decorrente dos direitos à vida privada, intimidade e honra. 
4
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
5
Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as 

providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. 
6
SCHREIBER, Anderson. Os direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2011.p. 165-166. 

7
LIMA, Cíntia Rosa de. Direito ao Esquecimento e Internet: o fundamento legal no Direito Comunitário 

europeu, no Direito italiano e no Direito brasileiro. Revista dos tribunais, nº 946. agos 2014.Disponível 

em:<http://revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad8181600000148eaba22

4209ca070c&docguid=I273372f00d7711e4a04c010000000000&hitguid=I273372f00d7711e4a04c01000000000

0&spos=4&epos=4&td=7&context=8&startChunk=1&endChunk=1>Acesso:09 agos. 2014. 

http://revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad8181600000148eaba224209ca070c&docguid=I273372f00d7711e4a04c010000000000&hitguid=I273372f00d7711e4a04c010000000000&spos=4&epos=4&td=7&context=8&startChunk=1&endChunk=1
http://revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad8181600000148eaba224209ca070c&docguid=I273372f00d7711e4a04c010000000000&hitguid=I273372f00d7711e4a04c010000000000&spos=4&epos=4&td=7&context=8&startChunk=1&endChunk=1
http://revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad8181600000148eaba224209ca070c&docguid=I273372f00d7711e4a04c010000000000&hitguid=I273372f00d7711e4a04c010000000000&spos=4&epos=4&td=7&context=8&startChunk=1&endChunk=1
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Desse modo, é sobre essa esfera que o direito ao esquecimento demonstra a sua 

maior nobreza, pois se afirma como um direito à esperança, em absoluto equilíbrio com a 

presunção legal e constitucional de regenerabilidade da pessoa humana, ou seja, acredita-se na 

capacidade de transformação do indivíduo, de arrependimento do mesmo, e que esse possa 

trilhar novos caminhos a luz dos padrões éticos e legais. 

2.1 Apresentação de casos 

 

                   Na Itália, o debate sobre o “diritto all’oblio”, ou, “diritto ad essere lasciati soli” 

data mais de 20 anos. O caso “Bozano8” tornou-se o mais famoso do direito ao esquecimento 

naquele país.  

Neste caso, uma menina de 13 anos, denominada Milena Suller, foi brutalmente 

assassinada em 1971. O seu assassino, Lorenzo Bozano, foi processado e condenado pela 

corte italiana. 

Ademais, o programa televisivo italiano “I Grandi Processi”, semelhante ao antigo 

programa brasileiro “Linha Direta”, que reproduzia crimes famosos na mídia televisiva, 

pretendia reproduzir o caso “Bozano”.  

O programa italiano iria exibir o caso, mesmo sem o consentimento da família da 

vítima. Vendo-se sem outra alternativa, a família da jovem Suller ingressou na via judicial e 

requereu tutela de urgência, para que o referido programa não fosse apresentado, invocando o 

direito ao esquecimento.  

Ao final, entendeu o Tribunal de Roma que o direito ao esquecimento deveria ser 

mitigado em prol do interesse histórico que havia no caso, permitindo, assim, a veiculação do 

programa.  

                   No Brasil, o direito ao esquecimento ganhou destaque recentemente a partir dos 

dois julgados da 4ª Turma do STJ: o RESP nº 1.334.097 – RJ (caso Chacina da Candelária) e 

RESP nº 1.335.153 – RJ (caso Aída Curi). 

Inicialmente, ressalta-se que, no primeiro caso, o direito ao esquecimento é visto 

do ponto de vista do acusado e no segundo caso sob a ótica dos familiares da vítima. 

                  A Chacina da Candelária foi uma chacina, crime brutal e premeditado, 

amplamente divulgada pela mídia da época, ocorrida na noite do dia 23 de julho de 1993, 

                                                           
8
Disponível em:<http://www.difesadellinformazione.com/115/il-caso-sutter-/>.Acesso em: 08 set. de 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://www.difesadellinformazione.com/115/il-caso-sutter-/%3e.Acesso
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próximo à Igreja da Candelária, localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro. Neste 

crime, oito jovens sem teto foram assassinados por policiais militares. 

                   Nesse caso, JGF ajuizou ação de reparação de danos morais em face da TV Globo 

Ltda., pois foi indiciado como coautor/partícipe da sequência de homicídios ocorridos em 23 

de julho de 1993, na cidade do Rio de Janeiro, conhecidos como "Chacina da Candelária", 

mas que, ao final, submetido a júri, foi absolvido por negativa de autoria. 

                   Entretanto, em junho de 2006, foi ao ar, no programa Linha Direta, contra a 

vontade expressa do autor JGF, o episódio, que declinou seu nome, tendo sido o autor 

apontado como um dos envolvidos na chacina, mas que fora absolvido. 

                   A veiculação do seu nome, no terrível episódio, levou a púbico uma situação que 

já havia superado, reascendendo na comunidade onde residia a imagem de chacinador e o 

ódio social, ferindo, assim, o seu direito à paz e privacidade pessoal. Houve também prejuízos 

direitos aos seus familiares.  

O autor alegou que essa situação o 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 para proteger a segurança de sua família. 

O Juízo de primeira instância, sopesando, de um lado, o interesse público da 

notícia e, de outro, o direito ao anonimato e ao esquecimento do autor, entendeu mitigar o 

segundo e julgou improcedente o pleito indenizatório. 

Já na segunda instância, a sentença foi reformada, pois se entendeu que o autor, 

antes réu, esteve envolvido em caráter meramente lateral e acessório, em processo do qual 

fora absolvido, tendo voltado ao anonimato. 

 Concluiu-se que a história da Chacina da Candelária poderia ser perfeitamente 

contada sem a menção da figura do autor, com a identificação de seu nome, constituindo 

abuso do direito de informar e violação da imagem do cidadão a edição de programa 

jornalístico contra a vontade expressamente manifestada de quem deseja prosseguir no 

esquecimento. 

Inconformada com o acórdão a Rede Globo Ltda. interpôs recurso especial, 

alegando inexistir dever de indenizar por ausência de ilicitude, uma vez que a ideia do 

programa “Linha Direta Justiça” era absolutamente comum no Brasil e no exterior e que, 

incontáveis vezes, veículos de comunicação divulgaram programas jornalísticos sobre casos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_da_Candelária
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crime#Crimes_contra_a_pessoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sem-teto
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criminais célebres (livros, jornais, revistas, rádio, cinema e televisão se dedicam 

rotineiramente a publicar matérias sobre crimes de grande repercussão no passado).  

Alegou também, não ter havido nenhuma invasão à privacidade/intimidade do 

autor, porque os fatos noticiados já eram públicos e amplamente discutidos na sociedade, 

integrando o acervo histórico do povo. 

 Ao final, aduziu que não seria possível retratar a história dos homicídios da 

Candelária sem mencionar o recorrido, porque este havia se tornado uma peça chave do 

episódio e do conturbado inquérito policial, sendo o simples fato de JGF ter se relacionado 

com a notícia ou fato histórico de interesse coletivo suficiente para mitigar seu direito à 

intimidade, tornando lícita a divulgação de seu nome e de sua imagem, independentemente, 

de autorização. 

Por fim, o STJ negou provimento ao recurso da autora e decidiu que a ponderação 

entre a liberdade de informação (art. 220, Constituição da República) e a proteção da vida 

privada (art. 5º, X, CR) deveria privilegiar o direito ao esquecimento, o que determinava 

fossem poupados o nome e a imagem do autor, não obstante o reconhecimento da licitude do 

conteúdo da matéria jornalística em si, conforme ementa abaixo colacionada: 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL- CONSTITUCIONAL. 

LIBERDADE DE IMPRENSA VS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. 

LITÍGIO DE SOLUÇÃO TRANSVERSAL. COMPETÊNCIA DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.DOCUMENTÁRIO EXIBIDO EM 

REDE NACIONAL.LINHA DIRETA- JUSTIÇA.SEQUÊNCIA DE 

HOMICÍDIOS CONHECIDA COMO CHACINA DA CANDELÁRIA. 

REPORTAGEM QUE REACENDE O TEMA TREZE ANOS DEPOIS DO 

FATO. VEICULAÇÃO INCONSENTIDA DE NOME E IMAGEM DE 

INDICIADO NOS CRIMES. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR POR 

NEGATIVA DE AUTORIA.DIREITO AO ESQUECIMENTO DOS 

CONDENADOS QUE CUMPRIRAM PENA E DOS ABSOLVIDOS. 

ACOLHIMENTO. DECORRÊNCIA DA PROTEÇÃO LEGAL E 

CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DAS 

LIMITAÇÕES POSITIVADAS À ATIVIDADE INFORMATIVA. 

PRESUNÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO 

DA PESSOA. PONDERAÇÃO DE VALORES.PRECEDENTES DE 

DIREITO COMPARADO.
9 

 
 

Já a mesma turma pela maioria dos seus integrantes negou provimento ao RESP 

nº 1.335.153 – RJ (caso Aída Curi) na ação de indenização por danos morais proposta pelos 

                                                           
9
Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.334.097. Relator: Ministro Luiz Felipe Salomão. Brasília, 

DF, 28 de maio de 2013. Diário Oficial da União. Brasília, 10 jan. 2013. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=resp+1334097+RJ&&b=ACOR&p=true&t=JURIDIC

O&l=10&i=4>. Acesso em: 10 agos. 2014. 
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irmãos de Aída Curi em face da TV Globo Ltda. Neste caso, os familiares de Aída também 

evocaram o direito ao esquecimento. 

Aída Curi foi vítima de homicídio no ano de 1958 no bairro de Copacabana no 

Rio de Janeiro. Aída tinha dezoito anos e foi brutalmente abusada sexualmente por três 

homens, a fim de encobrir o crime os agressores a atiraram do terraço no décimo segundo 

andar do prédio tentando simular um suicídio. A jovem acabou falecendo em função da 

queda. 

 Este crime foi nacionalmente conhecido por força da imprensa da época. Para os 

irmãos da vítima, autores da ação, a transmissão feita pelo programa “Linha Direita Justiça” 

do homicídio de sua irmã, após quase sessenta anos, reabriu antigas feridas dos autores. 

Os irmãos de Aída alegaram que a emissora explorou a tragédia familiar, e por 

isso pleitearam danos materiais e à imagem, consistentes na exploração comercial da falecida 

com objetivo econômico de audiência e publicidade.  

Ao final, o STJ entendeu, por maioria de seus membros, que naquela hipótese 

específica, a liberdade de imprensa (art. 220, Constituição da República) deveria preponderar 

sobre a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (arts. 5º, X e 

220, §1º, Constituição da República), uma vez que, além da matéria não estar incrementada 

de artificiosidade, os fatos revelavam notícia histórica de repercussão nacional, conforme 

ementa colacionada abaixo: 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL-

CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE IMPRENSA VS. DIREITOS DA 

PERSONALIDADE. LITÍGIO DE SOLUÇÃO TRANSVERSAL. 

COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

DOCUMENTÁRIO EXIBIDO EM REDE NACIONAL. LINHA DIRETA-

JUSTIÇA. HOMICÍDIO DE REPERCUSSÃO NACIONAL OCORRIDO 

NO ANO DE 1958. CASO "AIDA CURI". VEICULAÇÃO, MEIO 

SÉCULO DEPOIS DO FATO, DO NOME E IMAGEM DA VÍTIMA. NÃO 

CONSENTIMENTO DOS FAMILIARES. DIREITO AO 

ESQUECIMENTO. ACOLHIMENTO. NÃO APLICAÇÃO NO CASO 

CONCRETO. RECONHECIMENTO DA HISTORICIDADE DO FATO 

PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE 

DESVINCULAÇÃO DO NOME DA VÍTIMA. ADEMAIS, 

INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE DANO MORAL 

INDENIZÁVEL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. SÚMULA N. 

403⁄STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
10

 

 

                                                           
10

 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.335.153. Relator: Ministro Luiz Felipe Salomão. Brasília, 

DF, 28 de maio de 2013. Diário Oficial da União. Brasília, 10 set. 2013. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=29411308&num_r

egistro=201100574280&data=20130910&tipo=91&formato=PDF >. Acesso em: 10 agos. 2014. 
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Em voto vencido, a ministra Maria Isabel Gallotte defendeu que não havia o 

interesse público envolvido na divulgação de crimes que ainda estavam em fase de persecução 

criminal e que a retratada era uma pessoa comum, uma moça qualquer da cidade do Rio de 

Janeiro. Aída não era uma personagem da história do País, ou pessoa que, pelo seu modo de 

vida, por suas atitudes, ensejasse mitigação de seu direito à intimidade, como políticos ou 

atores famosos. 

Ademais, não considerou que a mera circunstância de ter sido o crime 

amplamente noticiado, na década de cinquenta, causando dores e sofrimentos inevitáveis à 

família, justificasse que esses mesmos fatos voltassem à tona 50 anos depois, com exibição de 

fotos familiares e do nome das pessoas envolvidas, como personagens centrais de uma 

episódio de televisão comercial, contra a expressa vontade da família da vítima. 

Já o ministro Marco Buzzi, também em voto vencido, declarou que eternizar uma 

informação desprovida de interesse público ou histórico, viola o direto ao esquecimento. 

Portanto, ao final, por maioria, o Superior Tribunal de Justiça não reconheceu o 

direito ao esquecimento para os familiares da Aída Curi, por ter considerado a morte de Aída 

um fato histórico, devendo, nesse caso, prevalecer o interesse público sobre o interesse 

privado.  

2.2 Âmbito de abrangência 

 

                  Desde a antiguidade, a humanidade sempre buscou obter e guardar o maior 

número de informações possíveis, uma vez que era praticamente impossível recordar-se de 

tudo de forma detalhada. 

                  Ademais, nosso cérebro transforma naturalmente nossas experiências do passado 

em lembranças simples, possibilitando que cada indivíduo perdoe e esqueça, cresça e mude, 

sem estar acorrentado eternamente ao passado. 

                  Com o desenvolvimento de novas tecnologias e a sua impregnação em todos os 

campos da vida, o equilíbrio existente na memória entre lembrança e esquecimento alterou-se 

radicalmente. As tecnologias estão tornando o passado fácil e eternamente presente. Estamos 

perdendo a capacidade de controlar a nossa própria identidade, de realizar escolhas de estilos 

de vida, de superar fatos passados, impedindo assim a nossa capacidade de autodeterminação, 

ou seja, de fazer nossas próprias escolhas sobre quais fatos da vida desejamos lembrar ou 

esquecer. 
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                                     Outrossim, é principalmente no ambiente da internet que as informações sobre 

determinado indivíduo se tornam, muitas vezes, perenes e são universalmente acessíveis. 

É justamente nesse ambiente virtual que o direito ao esquecimento se torna um 

instrumento deveras útil, na medida em que se mostra como ferramenta eficaz para a tutela da 

personalidade e para que cada indivíduo construa a sua esfera privada. 

                  Entretanto, a 4ª turma do STJ entende, a partir dos RESP nº 1.334.097 – RJ e 

RESP nº 1.335.153 – RJ, que o direito ao esquecimento no Brasil apenas se aplica para os 

caso de publicações na mídia televisiva, uma vez que o mesmo tema ganha contornos bem 

diferenciados quando transposto para o ambiente da internet, que desafia soluções de índole 

técnica, com atenção, por exemplo, para a possibilidade de compartilhamento de 

informações e circulação internacional do conteúdo, o que acaba atingindo a soberania dos 

Estados-nações. 

O direito ao esquecimento nesse ambiente requer uma solução legislativa ou 

judicial mais específica, tendo em vista a complexidade da divulgação de informações nessa 

rede virtual. 

2.3 Tríplice controle do direito à privacidade 

 

                  Primeiramente, destaca-se que direito ao esquecimento está incluído no âmbito de 

proteção do direito à privacidade, que encontra seus fundamentos nos artigos 5º, X, XI e XII 

da nossa Magna Carta11 e 21 do código civil12. 

                   A tutela do direito ao esquecimento ganhou força com a aprovação do enunciado 

n. 531 na VI Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho de Justiça Federal, abaixo 

colacionado: 

ENUNCIADO 531 – A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da 

informação inclui o direito ao esquecimento. Artigo: 11 do Código Civil. 

Justificativa: Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-

                                                           
11

Art.5º.todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 

em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 

telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal;  
12

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as 

providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. 
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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, mas 

especificamente ao modo e a finalidade com que são lembrados.
13 

 

Embora esses enunciados não possuam força cogente, funcionam como uma 

orientação doutrinaria na interpretação da norma jurídica. Assim, extrai-se do enunciado 

acima que o direito ao esquecimento está incluído no âmbito de proteção dos direitos de 

personalidade, sendo, portanto, intransmissíveis e irrenunciáveis, conforme dispõe o art. 11 do 

código civil14. 

Segundo Daniel Bucar15, o direito ao esquecimento integra uma expressão do 

controle temporal de dados, preenchendo como o fator cronológico a atual tríade de 

ferramentas protetivas da privacidade, formadas pelos controles espacial e contextual. 

2.3.1 O controle espacial 

 

Nesse contexto, o papel do direito à privacidade, como assegurador do livre 

desenvolvimento da vida privada, é fornecer às pessoas meios para controlar as informações que 

pretendem manter ao seu alcance. 

Esclarece-se que este controle não deve ser compreendido como uma pretensão de 

isolamento social, com a ideia de ser deixado só, mas sim em razão da inserção das pessoas no 

tecido social, garantindo-lhe, por meio da privacidade, o livre desenvolvimento de suas 

habilidades, como produto de seu livre arbítrio, afastadas dos ditames da normalidade, 

estigmatização e dominação externa. 

Apenas com a proteção assegurada pela privacidade é possível conceber um indivíduo 

livre para desenvolver toda a sua potencialidade (criatividade, alcançar seus desejos). 

Dessa forma, a privacidade na sociedade de informação deve ser tida como a 

possibilidade de a pessoa conhecer, controlar, endereçar e interromper o fluxo de 

informações pessoais que dela tratam, possibilitando-lhe ter exata e prévia ciência 

do espaço informacional sobre o qual desenvolverá a sua personalidade. É, 

                                                           
13

Enunciado 531.VI Jornada de Direito Civil, promovida pelo conselho de Justiça Federal/STJ. Disponível em: 

<http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/vijornada.pdf.>. Acesso em: 08 de setembro de 2014. 
14

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e 

irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 
15

BUCAR, Daniel. Controle temporal de dados: o direito ao esquecimento. Revista Civilistica, a.2.n.3.2013,  
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portanto, o direito de manter o controle das próprias informações, de molde a 

assegurar a livre construção da própria esfera privada.
16

 

 

O controle espacial de dados compreende o direito à autodeterminação informativa, 

que se traduz na faculdade de o particular determinar a utilização de seus dados pessoais, ou seja, 

de determinar-se de acordo com a sua identidade pessoal. 

Portanto, o controle espacial importa na ciência quanto aos locais em que as 

informações das pessoas serão utilizadas. 

 

2.3.2 O controle contextual 

 

Esse controle diz respeito à ciência da exatidão da informação que será transmitida, 

que deverá refletir o real contexto em que foi recebida, uma vez que, no processo de construção da 

memória, muitas das lembranças são alteradas devido às influências externas. 

Ademais, o fato de se ter memórias do passado não significa que elas ocorreram como 

se imagina, pois, no transcurso do tempo, as lembranças sofrem alterações para se adequarem às 

situações atuais.  

Quando se transmite uma informação fora do contexto, a lesão gerada não atinge 

somente a eventual invasão de privacidade, uma vez que, para o indivíduo reinserir essa 

informação em seu contexto original, terá que revelar outras informações privadas, aumentando o 

número de dados que a circulação real deles pretendia fornecer.  

O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou esse tema no julgamento do Rest. nº 

506.437/SP17, no caso, divulgou-se, em lista telefônica, um telefone residencial como se fosse de 

uma casa de massagem. Para esclarecer a situação, foi necessário revelar inúmeras informações 

privadas. Ao final, esta corte constitucional reconheceu que houve violação ao direito de 

intimidade, que é espécie do gênero direitos da personalidade. 

Portanto, o controle contextual compreende o conhecimento da razão e do contexto 

em que serão utilizados os dados. 

2.3.3 O controle temporal 

 

                                                           
16

Ibid., p. 8. 
17

 STJ, Resp. nº 506.437/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, jul. 16.09.2003. 



 

24 

 

Ao lado do controle espacial e contextual, situa-se o temporal, que garante uma 

proteção das informações dos indivíduos (suas escolhas pessoais), por determinado período de 

tempo, após o qual o indivíduo não deseja mais ser lembrado por suas escolhas do passado. 

O ser humano, como ser em constante transformação, é passível com o passar do 

tempo e de acordo com a sua experiência de vida de alterar voluntariamente as suas escolhas 

pessoais, sob pena de acorrentar-se ao passado. 

O próprio desenvolvimento do ser humano, a sua identidade, é formada por um 

processo dialético entre recordações e esquecimento. 

O indivíduo tem o direito de evitar a “ressuscitação” (através de um controle externo e 

objetivo) e de que seja projetado aos olhos do público suas ações e escolhas do passado- sua 

identidade passada - que talvez tenha tentado modificar. 

Portanto, o controle temporal, também conhecido como direito ao esquecimento, é 

aquele que concede à pessoa a faculdade de obstar o uso de seus dados após o transcurso de certo 

tempo. 

2.4 Previsões do direito ao esquecimento na legislação infraconstitucional 

 

Nosso ordenamento jurídico está repleto de previsões em que a significação 

conferida ao direito à passagem do tempo é o direito ao esquecimento e a estabilização do 

passado. 

Na esfera civil, temos como exemplo o instituto da prescrição, conferindo 

estabilidade às relações jurídicas. Já no Código de Defesa do Consumidor tal instituto está 

previsto em seu art. 43§ 1º: 

                                                       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.
18

 

 

Verifica-se que o CDC determina o prazo máximo de 5 anos para que constem 

informações negativas a respeito da inadimplência do consumidor. Demonstra-se, assim, que foi 

acolhida a tese do direito ao esquecimento com a supressão de registros pessoais após o decorrer 

                                                           
18

BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. 

 Disponível: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm >. Acesso em: 06 set.2014. 
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de cinco anos da situação devedora em favor do consumidor e em desfavor dos interesses do 

mercado, quanto ao conhecimento de que um dia aquele consumidor foi um mau pagador. 

No âmbito penal, temos como exemplo o instituto da reabilitação criminal, que 

segundo Ney Moura Teles consiste: 

É o instituto por meio do qual o condenado tem assegurado o sigilo sobre os 

registros acerca do processo e de sua condenação, podendo, ainda, por meio 

dele, adquirir o exercício de direitos interditados pela sentença condenatória, 

com a suspensão condicional de alguns efeitos penais da condenação. A 

reabilitação, por isso, é a recuperação, pelo condenado, de 

seu status quo anterior à condenação. Por ela, terá ficha de antecedentes ou 

boletim de vida pregressa sem qualquer referência à condenação sofrida, sem 

nenhuma notícia do crime praticado.
19

 

A reabilitação está prevista no Código Penal em seus art. 93 a 95
20

. Esse instituto 

visa minorar as consequências da condenação, pois, muitas vezes, embora o indivíduo tenha 

cumprido a pena, a sociedade o tacha de criminoso, o que o marginaliza e impede a sua 

reinserção na sociedade. 

                   Além do disposto no instituto acima referido, acerca da reabilitação criminal, 

existe outro instituto que também garante o sigilo da vida pregressa daquele que já cumpriu 

sua pena ou a teve extinta, que é o artigo 202 da lei de execução penal - lei nº 7.210, de 11 de 

julho de 1984- que dispõe sobre o sigilo na folha de antecedentes:  

Art. 202.  Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, 

atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da 

Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir 

processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em 

lei.
21

 

 

                                                           
19

TELES, Ney Moura. Direito Penal: parte geral. São Paulo: Atlas. 2004.p. 495. 
20

Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o 

sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.  

Parágrafo único - A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 deste 

Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo.  

Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer 

modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento 

condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:  

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido; 

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;  

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do 

pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. 

Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja 

instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários 

Art. 95 - A reabilitação será revogada, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, se o reabilitado for 

condenado, como reincidente, por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. 
21
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Para Guilherme de Souza Nucci22, trata-se de uma medida automática, aplicada assim 

que julgada extinta a pena pelo seu cumprimento ou por qualquer outro modo, dispensando até 

mesmo o requerimento do condenado e, quando há absolvição ou extinção da punibilidade, deve-

se comunicar ao Instituto de Identificação Criminal. 

                                                 Já Rogério Greco declara ser mais vantajosa a aplicação do instituto mencionado, 

uma vez que é uma medida automática, do que esperar a sentença de reabilitação criminal: 

Assim, muito mais vantajosa a aplicação imediata do art. 202 da lei de 

execução penal após cumprida ou extinta a pena aplicada ao condenado do 

que esperar o decurso de dois anos do dia em que foi extinta a pena, ou 

terminar a sua execução para solicitar a reabilitação. Verifica-se, portanto, 

que a orientação contida no caput do art. 93 do código penal cairá no vazio, 

pois que o art. 202 da lei de execução penal regula a mesma hipótese, só que 

de forma mais benéfica e menos burocrática para o condenado.
23

 

                   Desse modo, depreende-se que o direito ao esquecimento funda-se na ideia de que 

o indivíduo que foi condenado pela prática de determinado crime, após cumprir a pena que 

lhe foi imposta pelo estado e ter recebido a sua declaração de reabilitação criminal, ou mesmo 

sem ela, conforme disposto no artigo 202 da LEP, terá o direito de não ser mais lembrado 

como aquele que cometeu determinado crime. 

                    Ademais, o indivíduo tem o direito de não ter mais seu nome veiculado como um 

criminoso, conforme previsto nos institutos acima referidos, já que pagou sua dívida com a 

sociedade, e deve voltar ao convívio social.  

Corroborando com tal entendimento, escreve Moura Teles: 

A norma do caput do art. 93 do código penal, in fine, não é, todavia, desnecessária. O 

sigilo sobre o processo e a condenação deve ser observado por toda e qualquer pessoa e 

não apenas pela autoridade policial e pelos auxiliares da justiça, aos quais se destina a 

norma do art. 202 da lei de execução penal. É da mais importância o respeito a essa 

norma para que o condenado possa alcançar efetivamente a reinserção social. Enquanto 

for estigmatizado, marginalizado, impedido de obter trabalho lícito, por força de 

informações sobre a condenação, o egresso do sistema penitenciário não terá mínimas 

possibilidades de voltar ao convívio social normal em condições que possibilitem sua 

recuperação. O respeito ao sigilo imposto pelo art. 93 dirige-se a todas as pessoas que não 

podem lançar mão de informações contidas no processo, nem acerca da condenação 

sofrida pelo reabilitado.
24
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                   Portanto, são nesses institutos que se encontra o espírito do direito ao 

esquecimento, quando ele conclama que o sigilo das informações referentes ao processo e a 

condenação do indivíduo devem ser preservadas, por toda e qualquer pessoa, para que possa 

alcançar uma efetiva reintegração à sociedade. 
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3. ASPECTO CONSTITUCIONAL DO DIREITO AO ESQUECIMENTO: DO 

PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DAS PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO 

 

Primeiramente, para melhor compreensão da relação entre o direito ao 

esquecimento e o princípio constitucional da vedação das penas de caráter perpétuo, far-se- á 

um estudo sobre o conceito princípio constitucional e mostrar-se-á a sua força como norma 

soberana no ordenamento jurídico pátrio. 

3.1 Considerações introdutórias: Conceito de princípio constitucional 

 

Na doutrina em geral, não se tem um consenso sobre um conceito preciso do 

mesmo, utilizando uma clássica distinção entre princípios e regras para definir o que é um 

princípio e o que é uma regra.  

Ressalta-se que o conceito de princípio constitucional não pode ser entendido sem 

uma relação ou conexão direta com a ideia de princípio do direito, uma vez que é um 

princípio jurídico e vai buscar sua força teórica e normativa no direito. 

Em sentido amplo, os princípios são elementos que definem os fins que devem ser 

perseguidos pelo Estado, vinculando a todos os entes e funcionando como um impositivo para 

o presente e como um projeto para o futuro que se renova cotidianamente, constituindo-se em 

uma eterna construção da humanidade. 

Importante contribuição para o tema traz Luiz Roberto Barroso: 

                    [...] os princípios constitucionais, que são o conjunto de normas que 

espelham a ideologia da Constituição, seus postulados básicos e seus fins. 

Dito de forma sumária, os princípios constitucionais são as normas eleitas 

pelo constituinte como fundamentos ou qualificações essenciais da ordem 

jurídica que institui.
25

 

 

Segundo Mônia Leal, os princípios constitucionais funcionam como fundamento 

de todo o ordenamento jurídico: 

                                      [...] pois acreditamos que os princípios constitucionais não podem ser 

considerados apenas em seu aspecto finalístico, pois eles representam, 

também e necessariamente, o fundamento sobre o qual deve se desenvolver 

todo o ordenamento jurídico. Isto quer dizer que eles funcionam como eixo 

central de uma espiral, sendo o ponto de partida sobre o qual se assenta todo 

                                                           
25 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 

151. 



 

29 

 

o sistema, que, por sua vez, deve ser operacionalizado no sentido de 

consecução daqueles fins
26

. 

 

                   Outrossim, devemos compreender a constituição como um sistema (entendido no 

sentido da ideia de harmonia entre as diversas normas jurídicas que convivem sem choques ou 

atritos umas com as outras) de normas jurídicas. Os princípios constitucionais unificam e 

consolidam os valores e diretrizes existentes na ordem jurídica.  

                   Humberto Ávila defende que a diferença entre regras e princípios é uma mera 

diferença no grau de abstração, sendo os princípios mais abstratos do que as regras. Para 

sustentar sua tese, argumenta o autor que as regras não são aplicadas seguindo o modelo "tudo 

ou nada” (entende-se que, se a hipótese de incidência de uma regra é preenchida, ou é a regra 

válida e a consequência normativa deve ser aceita, ou ela inválida), pois, tanto quanto os 

princípios, devem passá-las por um processo interpretativo. 

Nas palavras de Humberto Ávila:  

[...] isso importa dizer que a característica específica das regras 

(implementação de conseqüência pré-determinada) só pode surgir após a sua 

interpretação. [...] Vale dizer: a distinção entre princípios e regras não pode 

ser baseada no suposto método "tudo ou nada" de aplicação das regras, pois 

também elas precisam, para que sejam implementadas as suas 

conseqüências, de um processo prévio - e por vezes longo e complexo como 

o dos princípios - de interpretação que demonstre quais as conseqüências que 

serão implementadas. E, ainda assim, só a aplicação diante do caso concreto 

é que irá corroborar as hipóteses anteriormente havidas como automáticas. 

Nesse sentido, após a interpretação diante de circunstâncias específicas (ato 

de aplicação), tanto as regras quanto os princípios, em vez de se extremarem, 

se aproximam. A única diferença constatável continua sendo o grau de 

abstração anterior à interpretação.
27

 

 

 

Para Érico Hacke
28

, princípios são prescrições normativas que estabelecem 

valores, políticos e objetivos, que devem ser buscados por todo um sistema jurídico. Como 

são valores, os princípios estão presentes em todos os casos e servem de interpretação para 

todas as leis e as normas. 

Hacker acrescenta que ao lado dos princípios existem as regras, que são 

prescrições normativas específicas e determinadas, que se circunscrevem a um determinado 
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caso e não se aplicam aos demais. Uma regra jurídica exclui a aplicação da outra, ou seja, no 

caso concreto, deve-se constatar qual regra incide naquele caso específico, ficando as demais 

regras excluídas. 

Dessa forma, conclui-se que, nas regras, estão contidas sempre um comando 

específico, ou seja, elas preveem determinada situação, que, quando ocorre, impõe um 

determinado comportamento ou consequência. Já os princípios são valores mais 

indeterminados, que indicam valores que a lei deve conter quando forem criadas e que devem 

ser levados em conta quando interpretadas. 

Portanto, os princípios constitucionais são considerados fundamento de toda 

ordem jurídica, sendo colocados no alto da escala normativa e servindo de critério para a 

avaliação de todos os conteúdos normativos. 

 

3.2 Princípio da humanidade 

 

                         Inicialmente, iremos abordar o histórico do princípio constitucional da 

humanidade, que está consagrado, na nossa Magna Carta, em seu art. 5º, XLVII. 

                   Por muitos séculos, a finalidade da pena era atingir os corpos dos condenados. 

Teóricos da época relatam com riqueza de detalhes as execuções brutais a que eram 

submetidos os condenados, os sofrimentos físicos, a dor do corpo eram vistos como 

elementos constitutivos da pena. 

                 Segundo Moura Teles, as primeiras penas tinham caráter de vingança privada: 

                                      As primeiras penas eram manifestações de vinganças individuais, 

extremamente severas e absolutamente desproporcionais, arbitrárias e 

excessivas. O próprio ofendido ou alguém por ele, geralmente um seu 

parente de sangue, exercia o direito de punir, impingindo ao agressor do 

interesse a pena que bem entendesse, em qualidade e quantidade. Tratando-

se de crime perpetrado por membro do grupo, essa modalidade de pena, que 

era uma vingança desproporcionada, constituía um grave prejuízo para o 

próprio grupo, cuja força dependia, e muito, de um grande número de 

indivíduos fortes, sadios, aptos para a guerra contra as outras tribos e os 

outros grupos que se formavam.
29

 

 

                   Nessa época, as execuções tinham uma mistura de espetáculo macabro, aliadas ao 

máximo de sofrimento que se poderia extrair do condenado, desconhecia-se o princípio da 

humanidade da pena dirigido às execuções e da dignidade da pessoa humana dirigido ao réu. 
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A ausência do princípio da humanidade norteando as execuções das penas fez 

nascer o espetáculo de fúria e sofrimento para caracterizar uma época. Foucault no início de 

sua obra “Vigiar e Punir” traz a descrição impressionante da pena de morte imposta a 

Damiens no século XVIII, retratando esta época em que a pena era dirigida aos corpos dos 

condenados, aplicando-lhes intensos sofrimentos físicos: 

Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757, a pedir perdão 

publicamente diante da porta principal da igreja de Paris, aonde devia ser 

levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha 

de cera acesa de duas libras; em seguida, na dita carroça, na praça de Grève, 

e sobre o patíbulo que ai será erguido, atenazado nos braços, coxas e barrigas 

das pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito 

parricídio, queimada com fogo de enxofre, e às partes em será atanazado se 

aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre 

derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado 

por quatro cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a 

cinza, e suas cinzas lançadas ao vento.
30

 

 

Luiz Luisi, em sua obra “Os princípios constitucionais penais”, define o conteúdo 

e a extensão do principio da humanidade: 

O princípio da humanidade é, segundo o magistério de Hans Heinrich 

Jescheck, o postulado “reitor do cumprimento da pena privativa da 

liberdade” e consiste no reconhecimento do condenado como pessoa 

humana, e como tal deve ser tratado. É no não esquecimento que o réu é 

pessoa humana - conforme escreve Eugênio Raul Zaffaroni - que repousa o 

princípio em causa. 
31

 

 

Já Zaffaroni e Pierangeli escrevem sobre o princípio da humanidade: 

Do princípio da humanidade deduz-se a proscrição das penas cruéis e de 

qualquer pena que desconsidere o homem como pessoa. [...] O princípio da 

humanidade é o que dita a inconstitucionalidade de qualquer pena ou 

consequência do delito que crie um impedimento físico permanente (morte, 

amputação, castração ou esterilização, intervenção neurológica etc.), como 

também qualquer consequência jurídica indelével do delito. Como veremos 

oportunamente com mais detalhes, a república pode ter homens submetidos à 

pena, ‘pagando suas penas’, mas não pode ter ‘cidadãos de segunda’, 

sujeitos considerados afetados por uma capitis diminutio para toda a vida. 

Toda a consequência jurídica de um delito- seja ou não pena- deve cessar em 

algum momento, por mais longo que seja o tempo que deva transcorrer, mas 

não pode ser perpétua no sentido próprio da expressão. 
32
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Deduz-se, assim, que o princípio da humanidade está intrinsecamente relacionado 

com o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Também contribui para o tema Cezar Roberto Bitencourt: 

                                         O princípio de humanidade do Direito Penal é o maior entrave para a adoção 

da pena capital e da prisão perpétua. Esse princípio sustenta que o poder 

punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da pessoa 

humana ou que lesionem a constituição físico-psíquica dos condenados. A 

proscrição de penas cruéis e infamantes, a proibição de tortura e maus-tratos 

nos interrogatórios policiais e a obrigação imposta ao Estado de dotar sua 

infraestrutura carcerária de meios e recursos que impeçam a degradação e a 

dessocialização dos condenados são corolários do princípio de 

humanidade.
33

 

 

 

                   O princípio da humanidade consagrou-se definitivamente graças ao movimento 

conhecido como Iluminismo que dominou os séculos XVII e XVIII. Conforme Luiz Luisi, os 

participantes do movimento buscavam a transformação do Estado mediante duas ideias 

fundamentais, sendo a primeira pautada na afirmação de direitos inerentes à pessoa humana, 

enquanto a segunda se assenta na elaboração jurídica do Estado como se tivesse origem em 

um contrato social, em que os direitos humanos seriam respeitados e assegurados. Com a 

criação do Estado preconizado pelo iluminismo, o elenco dos direitos humanos passou a 

integrar as constituições e nelas foi inserido o princípio da humanidade. 

                 Nesse sentido, escreve Moura Teles: 

Em toda a Idade Média, todavia, a brutalidade e a crueldade das penas ainda 

constituem a tônica. Só mesmo quando as ideias iluministas se desenvolvem 

e ganham forma com as proposições concretizadas por Cesare Beccaria é 

que a pena criminal passa a ganhar um matiz de humanidade. Com a 

Revolução Francesa, a Declaração de Direitos estatuiu: ‘A lei só deve 

estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias.’ Esta idéia de 

necessidade da pena, aparentemente simples ou simplista, é da mais alta 

importância, pois que não mais se admitiria a punição por pura e simples 

vingança.
34

 

 

A partir desse período, as constituições modernas têm demonstrado preocupação 

constante com o problema da pena, não mais se admitindo, nos ordenamentos jurídicos do 

mundo democrático, que o objetivo da pena seja o intenso sofrimento do condenado, 

refletindo, consequentemente, no completo descaso com a sua condição de ser humano. 

É imprescindível que o princípio da humanidade acompanhe a história da pena, de 

seu nascimento até sua execução. Este princípio deverá estar sempre informando, cerceando, 
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dando amparo e legitimidade à pena, traçando os contornos necessários para que se mantenha 

sempre viva a lembrança de que o condenado é antes de tudo pessoa humana. 

O princípio da humanidade está consagrado em vários dispositivos da nossa 

Magna Carta de 1998, ganhando maior projeção em seu art. 5º, XLVII, que dispõe que não 

haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; b) 

de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis. 

 Ademais, o princípio da humanidade está intimamente relacionado com o 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. As previsões contidas no art. 5º, 

XLVII decorrem das finalidades da pena (retribuição e prevenção) não serem vingativas e do 

necessário respeito à dignidade humana. 

Acrescente-se que a nossa Constituição Federal, em seu art. 5º, XLIX
35

, assegura 

aos presos o respeito à integridade física e moral, vedando a aplicação de pena de natureza 

cruel e degradante, conforme dispõe o art. 5º, XLVII, e. 

Outrossim, nossa Magna Carta proibiu expressamente a adoção dessas cinco 

espécies de penas, estando estas elencadas no rol de direitos e garantias fundamentais do 

homem, não podendo, conforme disposto no art. 60, § 4°, inciso IV, da CFRB
36

, ser objeto de 

deliberação a proposta de ementa tendente a abolir os direitos e garantias individuais. 

Portanto, essas penas foram excluídas do nosso ordenamento jurídico pátrio, 

porque não se coadunam com o atual estágio de desenvolvimento da nossa sociedade, já que 

ferem profundamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da humanidade e do 

interesse social. 

3.2.1 Da pena de morte 

 

                                      A pena de morte é a primeira vedação constitucional estabelecida pelo nosso 

ordenamento jurídico, disposto, na nossa Magna Carta em seu art. 5º, XLIX, que se alinhou 

com a tendência majoritária das legislações contemporâneas no sentido de bani-la dos seus 

respectivos ordenamentos jurídicos. 

Para Zaffaroni e Pierangeli, a pena de morte não possui o caráter de pena: 

Para o atual horizonte de projeção do direito penal, a pena de morte fica fora 
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do conceito de pena. Vimos que no direito penal contemporâneo a pena tem 

uma função preventiva especial particular, reconhecida até mesmo pelos 

partidários da prevenção geral, visto que admitem que a execução da pena 

exerça este papel. Pois bem, a chamada "pena de morte" não cumpre 

qualquer função desta índole, mas simplesmente a função de suprimir um 

homem, definitiva e irreversivelmente.
37

 

 

Moura Teles define a pena de morte como: 

A pena de morte é demonstração da mais absoluta irracionalidade que ainda 

preside certos ordenamentos jurídicos. Em verdade, é resquício de 

pensamento autoritário que imaginava ser possível a criação de um mundo 

povoado por homens superiores, dotados de características diferenciadas, 

destinados a dominar os demais seres vivos sobre a face da Terra, neles 

incluídos os homens das outras raças. Aceitá-la no terceiro milênio, é de uma 

incongruência inominável. Trata-se de pena que apenas retribui o mal 

causado com outro mal. Revela, por isso, um pensamento grotesco, de quem 

não consegue entender a natureza humana e, especialmente, a daquele que 

delinquiu.
38

 

 

Esclarece-se que o princípio humanitário regra que se busque a recuperação do 

condenado e não a sua eliminação. O indivíduo que cometeu um crime é na maioria das vezes 

um desajustado social, um doente, que nunca recebera qualquer tratamento. Este indivíduo é 

antes de tudo uma vítima social, ou seja, é fruto de uma sociedade desigual, injusta e 

desumana. 

                                      Por exemplo, por disposição constitucional a Alemanha eliminou a pena de morte 

da sua legislação, a chamada Lei Fundamental da Alemanha Ocidental de 1949 traz em seu 

art. 102: “É abolida a pena de morte”. 

 Na Itália, a matéria é tratada apenas na legislação penal militar, a sua constituição 

de 1947, em seu art. 27, traz: “Não é admitida a pena de morte senão pelos casos previstos 

pelas leis militares de guerra”. Já, na Europa ocidental, a França foi o último país a aboli-la 

em 1981.
39

 

Nosso texto constitucional de 1988 excepcionou a pena de morte aos casos de 

guerra declarada. O Código Criminal do Império de 1930
40

previu a pena de morte, entretanto, 
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acompanhado do juiz criminal do lugar onde estiver, com o seu escrivão, e da força militar que se requisitar. Ao 

acompanhamento precederá o porteiro, lendo em voz alta a sentença que se for executar. 
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devido a um erro do judiciário que condenou a morte o fazendeiro Mota Coqueiro no ano de 

1951, o imperador Dom Pedro II passou a comutar as penas de morte em galés
41

 perpétua. 

Luisi, corroborando com o tema, escreve sobre a previsão da pena de morte nas 

demais constituições brasileiras: 

Nos cem anos de República e de muitas constituições, apenas a de 10 de 

novembro de 1937, não inseriu em seu texto a proibição da pena de morte, 

ressalvados para certos delitos previstos na legislação penal militar, quando 

cometidos em tempo de guerra externa. Também na emenda constitucional 

n. 1- de 19 de outubro de 1969 não se encontra norma proibitiva da pena de 

morte. A primeira constituição Republicana dispunha que ficava ‘abolida a 

pena de morte, ressalvadas as disposições legais da legislação penal militar 

em tempo de guerra’, no parágrafo 21 do artigo 72. A Constituição de 16 de 

julho de 1934 em seu artigo 113, inciso 28 diz claramente que não haverá 

pena de morte, ressalvadas as disposições da legislação penal militar em 

tempo de guerra com países estrangeiros. A Carta Magna de 18 de setembro 

de 1946, e a de março de 1967, repetem usando a mesma linguagem, o 

disposto a respeito da constituição de 1934.
42

 

 

Portanto, a única hipótese de aplicação da pena de morte, no nosso ordenamento 

jurídico, é no caso de guerra declarada, e será executada por fuzilamento, conforme dispõe o 

art. 56 do Código Penal Militar
43

. 

Destaque-se que a sentença condenatória com trânsito em julgado que tiver 

aplicado a pena de morte deverá ser imediatamente comunicada ao Presidente da República e 

somente poderá ser executada após sete dias dessa comunicação, já que sempre haverá a 

possibilidade de o Presidente da República aplicar graça ao condenado, conforme disposição 

do art. 84, XII da CFRB
44

.   

Ademais, a legislação penal militar admite excepcionalmente a execução imediata 

da pena quando exigir o interesse da ordem e da disciplina militar, conforme disposição do 

seu art. 57 e parágrafo único
45

. 

                                                                                                                                                                                     
Art. 41. O juiz criminal, que acompanhar, presidirá à execução até que se ultime; e o escrivão passará a certidão 

de todo esse ato, à qual se juntará o processo respectivo. 

Art. 42. Os corpos dos enforcados serão entregues aos seus parentes ou amigos, se os pedirem aos juízes que 

presidirem à execução; mas não poderão enterrá-los com pompa, sob pena de prisão por um mês a um ano. 

Art. 43. Na mulher prenhe não se executará a pena de morte, nem mesmo ela será julgada em caso de a merecer, 

senão, quarenta dias depois do parto.” 
41

 A pena das galés era na qual os condenados cumpriam a pena de trabalhos forçados. 
42

LUISI, op. cit, p.34. 
43

Art. 56. A pena de morte é executada por fuzilamento.  
44

 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

   XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei; 
45

Art.57. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada, logo que passe em julgado, ao Presidente 

da República, e não pode ser executada senão depois de sete dias após a comunicação.  

Parágrafo único. Se a pena é imposta em zona de operações de guerra, pode ser imediatamente executada, 

quando o exigir o interesse da ordem e da disciplina militares.  
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A execução da pena de morte está prevista nos artigos 707 e 708 do Código de 

Processo Penal Militar, da seguinte forma: 

          O militar que tiver de ser fuzilado sairá da prisão com uniforme comum e 

sem insígnias, e terá os olhos vendados, salvo se o recusar, no momento em 

que tiver de receber as descargas. As vozes de fogo serão substituídas por 

sinais. O civil ou assemelhado será executado nas mesmas condições, 

devendo deixar a prisão decentemente vestido. Será permitido ao condenado 

receber socorro espiritual. 

Já o seu art. 708 dispõe, ainda, que “da execução da pena de morte lavrar-se-á ata 

circunstanciada que, assinada pelo executor e duas testemunhas, será remetida ao 

comandante-chefe, para ser publicada em boletim”. 

Outrossim, o CPM traz os crimes militares cometidos em tempo de guerra que 

permitem a aplicação da pena de morte, são eles: art. 355- traição; art. 357- favorecimento do 

inimigo; art. 357- tentativa contra a soberania do Brasil; art. 358- coação a comandante 

militar; art. 359 – informação ou auxílio ao inimigo; art. 360- aliciamento de militar; art. 361-

ato prejudicial à eficiência da tropa; art. 362- traição imprópria; art. 364- covardia qualificada; 

art. 365- fuga em presença do inimigo; art. 366- espionagem; art. 368- motim, revolta ou 

conspiração; art. 371- incitamento à desobediência em presença do inimigo; art. 372- rendição 

ou capitulação; art. 375- falta qualificada de cumprimento da ordem; art. 378- separação 

reprovável; art. 379,§ 1°- abandono qualificado de comboio; art. 383- dano especial; art. 384- 

dano em base de interesse militar; art. 385- envenenamento, corrupção ou epidemia; art. 386- 

crime de perigo comum; art. 387- insubordinação; art. 389- violência; art. 390- abandono de 

posto em presença do inimigo; art. 392- deserção; art. 394- libertação; art. 395- evasão; art. 

396- amotinamento de prisioneiros; art. 400- homicídio qualificado; art. 401- genocídio; art. 

405- roubo ou extorsão; art. 406- saque; art. 408, paragrafo único, b- violência carnal 

qualificada. 

3.2.2 Da pena de trabalho forçado 

 

                  A pena de trabalhos forçados é igualmente vedada pela nossa Constituição Federal 

em seu art. 5º, XLVII. Ressalte-se que as penas de trabalho forçado não se confundem com a 

previsão de trabalho remunerado durante a execução penal, conforme previsto nos arts. 28 e 

seguintes da Lei nº 7.210 de 1984- Lei de execuções penais. 

Esta lei dispõe que o trabalho do condenado, como dever social e condição de 

dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva, sendo, igualmente remunerado, 
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mediante tabela prévia, não podendo ser inferior a três quartos do salário mínimo. O trabalho 

deve ser realizado na medida das aptidões e capacidade do sentenciado. 

Não deve ser confundida também com a prestação de serviços à comunidade, uma 

vez que esta consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas, conforme disposição do 

art. 46 
46

do Código Penal. 

Para Moura Teles, é inadmissível a ideia de trabalhos forçados como pena 

criminal, enquanto se busca na pena a ideia de ressocialização. Nem se harmonizaria com o 

fim do regime escravagista de 1888. 

3.2.3 Da pena de banimento 

 

A pena de banimento que foi largamente utilizada no passado, entretanto hoje não 

é mais admitida nos Estados Democráticos. 

Segundo Alexandre de Moraes
47

, a pena de banimento ou desterro consiste na 

retirada forçada de um nacional de seu país, em virtude de determinado fato ocorrido no 

território nacional. 

Ademais, a pena de banimento foi prevista no Código Criminal do Império e 

consistia na proibição perpétua do réu habitar no território do Império, perdendo 

consequentemente os direitos de cidadão brasileiro. 

 Também tínhamos, neste código criminal, a previsão das penas de degredo e 

desterro. A pena de degredo consistia na imposição ao condenado de residência em 

determinado lugar, que não o da moradia da vítima, dele não podendo sair por um tempo 

determinado, já a de desterro consistia na proibição do condenado de residir ou mesmo ir ao 

lugar do crime, ao de sua principal residência e ao da moradia da vítima por determinado 

tempo. 

                                                           
46

Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 

seis meses de privação da liberdade. 

§ 1
o
 A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao 

condenado.  

§ 2
o
 A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e 

outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. 

§ 3
o
 As tarefas a que se refere o § 1

o
 serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas 

à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de 

trabalho.  

§ 4
o
 Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor 

tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada.  
47

MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 246. 
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 Já a constituição brasileira de 1891 em seu art. 72, § 20 aboliu a pena de 

banimento, ao dispor “Fica abolida a pena de galés e a de banimento judicial”. 

No período da Ditadura Militar, o banimento foi instituído em 1968 como 

instrumento de ação do poder executivo, que o aplicou aos seus adversários políticos e não 

como pena criminal
48

.  

3.2.4 Das penas cruéis 

 

                   A proibição da aplicação de penas cruéis é a última proibição constitucional 

prevista no art. 5º, inciso XLVII, alínea e. Essa proibição já constava na Inglaterra, do Bill of 

Rights de 1689, que estabelecia em seu item 10: “que não devem ser exigidas cauções 

demasiadamente elevadas, não devem ser aplicadas multas excessivas, nem infligidas penas 

cruéis e fora do comum”. 

                                      Já a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 dispôs em seu art. 5º 

que “Ninguém será submetido à tortura ou a tratamentos ou castigos cruéis, desumanos ou 

degradantes”.  

A Constituição Política do Império do Brasil de 1824 estabelecia em seu art. 179, 

inciso XIX: “Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente e todas as 

demais penas cruéis”. 

A nossa Magna Carta em seu art. 1º, inciso III, dispõe: “A República Federativa 

do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: a dignidade da 

pessoa humana”. 

Moura Teles, ao dissertar sobre o assunto, acrescenta: 

Nenhuma pena pode voltar-se contra a dignidade da pessoa humana, a 

inflição de sofrimento físico ou moral, a tortura física ou psicológica, a 

privação, das condições mínimas de existência, a desmoralização, a 

marcação a fogo, a amputação de membros, os maus-tratos, todos esses 

meios conhecidos e, infelizmente, utilizados no país há pouco tempo são 

temporariamente proibidos. 
49

 

 

Já a nossa Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLIII dispôs que a tortura é 

crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. 

Sobre o assunto declara Alexandre de Moraes: 
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TELES.op. cit, p. 87. 
49

TELES, op. cit, p. 87. 
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Assim, dentro da noção de penas cruéis deve estar compreendido o conceito 

de tortura ou de tratamentos desumanos ou degradantes, que são, em seu 

significado jurídico, noções graduadas de uma mesma escala que, em todos 

seus ramos, acarretam padecimentos físicos ou psíquicos ilícitos e infligidos 

de modo vexatório para quem os sofre.
50

 

 

Ademais, a própria pena privativa de liberdade acarreta o sofrimento físico e 

moral para o criminoso. Entretanto, esse sofrimento é inerente à própria natureza das penas 

restritivas de liberdade ou de direitos, não se confundindo com o sofrimento causado pelas 

penas cruéis. 

 Desse modo, a pena deve ser executada com todas as cautelas necessárias, a fim 

de que o condenado sofra apenas os efeitos da perda de liberdade.  

Assim, depreende-se do exposto que o princípio constitucional da vedação das 

penas cruéis está intrinsecamente relacionado com o princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana. 

3.2.5 Da pena de caráter perpétuo 

 

Assim como as penas de morte, trabalhos forçados, banimento e cruéis, as penas 

de caráter perpétuo são vedadas do nosso ordenamento jurídico, conforme disposição do art. 

5º, XLVII, da nossa Carta Magna. 

Outrossim, a vedação às penas de caráter perpétuo decorre do princípio da 

natureza temporária, limitada e definida das penas, compatibilizando-se com a garantia 

constitucional à liberdade e à dignidade humana.
51

 

Para Celso Bastos, 
52

a prisão perpétua priva o homem de sua condição humana, 

pois está exige sempre um sentido de vida. Aquele que estiver encarcerado, sem perspectiva 

de saída, esta destituído dessa dimensão espiritual, que é a condição mínima para que o 

homem viva dignamente. 

As penas de caráter perpétuo violam os princípios humanitários e do interesse 

social, ferem a dignidade humana e não contribuem para a recuperação do condenado, pois, 

se o condenado não vislumbrar a perspectiva de voltar ao convívio social, não terá motivos 

para aprender a respeitar os valores sociais. 

Ney Moura Teles, dissertando acerca do assunto, acrescenta: 
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 MORAES, op. cit, p. 246. 
51

MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 244. 
52

 BASTOS, Celso. Curso de direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 241. 
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A pena de prisão perpétua é a mais odiosa que a própria pena de morte. Se 

esta é como se diz, irreparável, e só por ser hedionda, a manutenção de um 

homem encarcerado pelo resto de seus dias é de uma crueldade 

inimaginável. É próprio da natureza animal a vida em liberdade. Todos 

nascem livres. O irracional privado de liberdade torna-se agressivo ou 

passivo. Em qualquer das hipóteses sua natureza resta violentada. Com o 

homem se dá o mesmo, com uma diferença: sua enorme capacidade de 

adaptação, que da a aparência que ele aceita a perda da liberdade, mas que 

na verdade significa sua redução a uma condição inumana, pior do que a do 

irracional, posto que às vezes nem reage.
53

 

 

Esta proibição constitucional impõe ao legislador ordinário o dever de não 

cominar penas muito elevadas, pois, poderá aplicar na prática, uma pena de caráter perpétuo. 

Por exemplo, se for cominada uma pena de reclusão de 40 anos, e o condenado estiver com 

20 anos, somente sairá do presídio aos 60 anos, ou até não sairá, morrerá antes, levando-se 

em conta atualmente às precárias condições de vida nas penitenciárias. 

Segundo disposição do nosso código penal em seu art. 75 
54

, o tempo máximo de 

cumprimento das penas privativas de liberdade é de 30 anos, e o condenado a várias penas 

cuja soma superar aquele limite, não cumprirá senão os 30 anos, a não ser pelo fato anterior 

ao início da execução da pena. 

Ademais, o princípio da vedação das penas de caráter perpétuo deve ser 

conjugado com o da humanidade e do interesse público, tendo em vista que um dos fins da 

pena é a recuperação do condenado, não se podendo, assim, mantê-lo por muito tempo 

privado da sua liberdade. 

 Portanto, este princípio rege a proibição de penas muito longas, mas também 

exige a cominação de penas não muito elevadas. Deseja-se assim recuperar e reinserir o 

condenado no meio social, inclusive para que ele possa ser útil para à sociedade. 

Segundo Moura Teles, a pena excessivamente longa, igualmente a pena perpétua, 

desestimula o condenado, quando não gera nele verdadeira revolta, capaz de transformá-lo 

não no recuperado que se almeja, mas no marginalizado indesejado.
55

 

Infelizmente nos últimos anos, o legislador brasileiro tem aumentado as penas dos 

crimes que revelem maior gravidade, a fim de diminuir a criminalidade, por exemplo, temos 

a lei 8.072 de 25 de julho de 1990, a famosa lei dos crimes hediondos. Esta lei é uma prova 
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TELES, Ney Moura. Direito Penal: parte geral. São Paulo: Atlas. 2004.p. 85. 
54

Art. 75 - O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos.  

§ 1º - Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 30 (trinta) anos, 

devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo.  

§ 2º - Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, 

desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido. 
55

Ibid, p. 86. 
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que se tentou combater a criminalidade com a exasperação das penas. Entretanto, declara 

Moura Teles: 

É preciso caminhar exatamente no sentindo contrário, o da diminuição do 

grau máximo das penas privativas de liberdade e o de sua limitação aos 

crimes de maior gravidade. Infelizmente, ainda é necessária a pena privativa 

de liberdade, que, por isso, há de ser restringida apenas aos casos em que for 

absolutamente indispensáveis. 
56

 

 

Portanto, todas essas cinco espécies de penas foram banidas do nosso 

ordenamento jurídico por não se coadunarem com o atual estágio de desenvolvimento da 

nossa sociedade, uma vez que vão de encontro com os princípios da dignidade humana, da 

humanidade e do interesse social. 

Essa vedação está inserida no rol das garantias e direitos fundamentais, e como tal 

são consideradas cláusulas pétreas conforme disposição do art. 60, § 4º, inciso IV
57

. 
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TELES, op. cit, p. 86. 
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 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

IV - os direitos e garantias individuais. 
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4. DO FIM DA CONDENAÇÃO AD ETERNUM 

 

No presente capítulo, mostrar-se-á a relação entre o direito ao esquecimento e o 

fim da condenação perpétua e da estigmatização, o que ocorre, muitas vezes, após uma 

condenação na esfera penal. Mostrar-se-á, também, o direito ao esquecimento no papel de 

assegurador do direito à ressocialização do condenado. Para isso, será feito primeiramente um 

breve estudo sobre as funções da pena. 

4.1 Das funções da pena 

 

Inicialmente, para melhor compreensão do tema faz-se necessário definir o 

conceito de pena. 

Rogério Greco 
58

conceitua a pena como: “a consequência natural imposta pelo 

Estado quando alguém pratica uma infração penal. Quando o agente comete um fato típico, 

ilícito e culpável, abre-se a possibilidade para o Estado de fazer valer o seu ius puniendi.” 

                   Já Nucci conceitua a pena como: “Trata-se da sanção imposta pelo Estado, 

valendo-se do devido processo legal, ao autor da infração penal, como retribuição ao delito 

perpetrado e prevenção a novos crimes.” 
59

 

                  Verifica-se, assim, que a pena é um castigo imposto pelo Estado pela prática de 

um delito. Entretanto, não podemos dizer que o fim essencial da pena seja a retribuição. 

A maioria dos doutrinadores classifica as teorias da função da pena em absolutas, 

relativas e mistas. 

4.1.1 Teorias absolutas 

 

Para os defensores da teoria absoluta, também chamada de retributiva, a pena 

seria a necessária e indispensável consequência jurídica da existência do crime. 

Kant e Hegel são os seus principais representantes. Kant considera o crime como 

infração de ordem moral, e a pena deve ser a compensação moral. Para ele, o réu deve ser 

castigado pela única razão de ter delinquido, não há nenhuma consideração sobre a utilidade 

                                                           
58

 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: Parte geral. 13 ed. Niterói, Impetus, 2011.p. 468. 
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NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
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da pena para o réu ou para os demais integrantes da sociedade, ou seja, a aplicação da pena 

decorre da simples infringência da lei, da simples prática do delito. Assim, Kant acaba 

negando toda e qualquer função preventiva, geral ou especial da pena. 

Já Hegel considera o crime como a violação do direito, e a pena é a sua derivação 

dialética, produzindo a compensação jurídica. Para ele, a pena é a maneira de compensar o 

delito e recuperar o equilíbrio perdido. 

Segundo Moura Teles: 

                                      Na verdade, as teorias absolutas, chamadas retributivas, traduzem-se na 

necessidade de retribuir o mal causado – o crime – por outro mal, a pena, e 

sustentam-se, por isso, ainda, no velho espírito de vingança, que se situa na 

origem da pena, o que já não é aceitável nos dias modernos. Inadmissíveis, 

pois, as teorias retributivas, principalmente porque não apresentam os 

pressupostos, os requisitos, da pena e, desse modo, não limitam o poder 

estatal de punir, deixando o legislador livre para incriminar qualquer 

comportamento, qualquer conduta humana, qualquer fato, e cominar 

quaisquer espécies de pena em quaisquer quantidades.
60

 

 

Portanto, as teorias absolutas partem do princípio que a pena é necessária em si 

mesma, no lugar de apresentar um fundamento para a sua existência.  

4.1.2 Teorias relativas 

 

                   As teorias relativas surgem em contraposição às absolutas, uma vez que veem na 

pena uma finalidade de natureza política e de utilidade para os homens e a sociedade. 

Enquanto, nas teorias absolutas, o castigo era imposto ao autor do delito, somente porque 

delinquiu, nas teorias relativas, as penas são impostas para que não se volte a delinquir.  

Para essa teoria, a pena não visa retribuir o fato delitivo cometido, mas sim 

prevenir a sua prática, ou seja, de inibir, tanto quanto possível, a prática de novos delitos. 

A função preventiva da pena se divide em duas direções: as teorias da prevenção 

geral e as teorias da prevenção especial. 

4.1.2.1 Teorias da prevenção geral 

 

As teorias da prevenção geral compreendem a pena como instrumento de 

intimidação geral dos indivíduos, que ficariam desmotivados a transgredir a norma penal, 

diante da ameaça abstrata e concreta da imposição da pena. 
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Assim, a ameaça da pena produz no indivíduo uma espécie de motivação para não 

cometer crimes. 

Entre essas teorias, a teoria da intimidação pregava a necessidade de dar maior 

publicidade às execuções das penas, a fim de que todos tomassem conhecimento do 

sofrimento dos condenados. Já a teoria denominada de constrangimento psicológico 

procurava mostrar o poder moral da pena. Para a teoria da defesa, é necessário que o Estado 

aplique a pena, porque o crime coloca em perigo as condições de sua própria existência, e a 

punição do agente do crime será o exemplo dado aos homens, a fim de evitar perigos futuros. 

Moura Teles tece várias objeções a essas teorias: 

[...] A primeira delas é o perigo da utilização, pelo Estado, de verdadeiro 

terror intimidatório que se faz acompanhar da falsa ilusão de que o Direito 

Penal resolverá o problema da criminalidade, o que é um verdadeiro 

engodo.[...] Também essas teorias não apresentam o limite que se impõe ao 

Estado no momento da elaboração legislativa. Até onde pode o Estado criar 

o crime e impor apena, em qual qualidade e em que quantidade? A 

tendência, como se vê, é inevitavelmente o exagero. Além disso, não se pode 

esquecer a crítica de CLAUS ROXIN, para quem nada pode justificar a 

punição de um homem com a finalidade de intimidar os outros, sendo, por 

isso, injusto punir alguém, para que outro não cometa um crime. 

 

Portanto, para todas essas teorias a finalidade da pena é a intimidação da 

generalidade de pessoas, impedindo a ocorrência de novos crimes. 

 

4.1.2.2 Teorias da prevenção especial 

 

                                      Para os defensores da teoria da prevenção especial, a pena tem a finalidade de 

evitar que o homem que delinquiu volte a cometer outro crime. 

Segundo Teles, algumas delas defendem que o autor do crime ficará, para sempre 

ou por tempo determinado, inofensivo e, experimentando a pena, terá conhecido as 

consequências do crime. Já outras defendem que o condenado seja “melhorado”, mediante a 

sua educação, correção, ressocialização, ou recuperação, a fim de poder retornar ao livre 

convívio com a sociedade.
61

 

Assim como nas teorias da prevenção geral, Moura Teles tece várias críticas para 

a sua não aceitação: 

Tanto quanto as demais, essas teorias não apresentam pressupostos que 

permitam a limitação do poder estatal de punir, tanto na criação dos crimes, 

quanto na quantificação das penas. O mais grave, todavia, é que, se a pena se 
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destinar a corrigir o agente do crime, há de se convir que ela não poderia ser 

limitada no tempo, pois só deveria ganhar a liberdade o condenado que 

estivesse plenamente corrigido e, enquanto não se alcançasse sua correção, 

deveria permanecer preso, ainda que indefinidamente – o que é inadmissível. 

Criticam-se, ainda, essas teorias, pois é certo que existem pessoas que 

cometem um crime e que não voltam mais a cometer outros delitos, e para 

elas a pena não teria nenhuma razão de ser. Deveriam tais delinqüentes ficar 

impunes? Óbvio que não, mas, então, com que finalidade seriam punidos, se 

não precisam ser corrigidos, nem seria o caso de se prevenirem novos 

crimes?
62

 

 

Portanto, a prevenção especial não busca a intimidação do grupo social nem a 

retribuição do fato praticado, visando que aquele indivíduo que já delinquiu não volte a 

transgredir novamente as normas jurídico-penais. 

4.1.3 Teoria mista ou unificadora 

 

Essa teoria surgiu das dificuldades oriundas de considerações unilaterais por parte 

dos defensores das teorias absolutas e relativas. Elas tentam agrupar em um conceito único os 

fins da pena, captando os aspectos mais destacados dessas duas teorias. 

Ademais, para as teorias unificadoras, a pena não pode ir além da 

responsabilidade decorrente do fato praticado, a sanção punitiva não deveria se fundamentar 

em nada que não o fato praticado, ou seja, o delito.   

Contribuindo com o tema, escreve Bitencourt: 

                                   As várias versões unificadoras limitaram-se, inicialmente, a essas teorias 

justapondo o fundamento retributivo com os fins preventivos, especiais e 

gerais, da pena, reproduzindo, assim, as insuficiências das concepções 

monistas da pena. Posteriormente, em uma segunda etapa, a atenção da 

doutrina jurídico-penal fixa-se na procura de outras construções que 

permitam unificar os fins preventivos gerais e especiais a partir dos diversos 

estágios da norma (cominação, aplicação e execução). Enfim, essas teorias 

centralizam o fim do Direito Penal na ideia de prevenção. A retribuição, em 

suas bases teóricas, seja através da culpabilidade ou da proporcionalidade 

(ou de ambas ao mesmo tempo), desempenha um papel apenas limitador 

(máximo e mínimo) das exigências de prevenção.
63

 

 

Depreende-se, portanto, que para as teorias unificadoras a finalidade da pena é a 

prevenção, sendo regulada pela retribuição, seja através da culpabilidade ou da 

proporcionalidade. 
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4.1.4 Teoria unificadora de Claus Roxin 

 

O objetivo da pena, nessa teoria, seria o de prevenir as lesões mais graves aos 

bens jurídicos mais importantes. O Estado só pode construir tipos quando for absolutamente 

necessário para a proteção dos bens jurídicos e, quando os outros ramos do direito, 

mostrarem-se insuficientes ou incapazes de proporcionar a necessária tutela. 

Ademais, Roxin defende que a finalidade da pena deve englobar a prevenção 

geral, e a prevenção especial. 

Nesse sentido, escreve Bitencourt: 

Roxin defende que o fim da pena somente pode ser de tipo preventivo, no 

sentido de que a pena somente pode perseguir o fim de prevenir delitos, pois 

dessa forma se lograria alcançar a proteção da liberdade individual e do 

sistema social que justificam as normas penais. Nessa linha de entendimento, 

manifesta, ademais, que tanto a prevenção especial, como a prevenção geral 

devem figurar como fins da pena. A pena declarada numa sentença 

condenatória deverá ser adequada para alcançar ambas as finalidades 

preventivas. E deverá fazê-lo da melhor forma possível, isto é, equilibrando 

ditas finalidades. Assim, de um lado, a pena deverá atender ao fim de 

ressocialização quando seja possível estabelecer uma cooperação com o 

condenado, não sendo admitida uma reeducação ou ressocialização 

forçada.
64

 

 

 

Por fim, para essa teoria, a finalidade da pena é a recuperação do agente do crime, 

seu aperfeiçoamento, a aprendizagem dos valores éticos sociais cultivados pela sociedade. 

Quando esses objetivos forem alcançados, o agente poderá voltar ao convívio social em 

liberdade. 

4.1.5 Teoria da prevenção positiva limitadora 

 

                    Para os defensores dessa teoria, a prevenção geral deve expressar-se com sentido 

limitador do poder punitivo do Estado. 

Ademais, o Direito Penal é visto como um instrumento de controle social, 

devendo a pena manter-se dentro dos limites deste, e somente pode ser imposta através de um 

procedimento cercado de todas as garantias jurídico-constitucionais. 

Bitencourt, escrevendo sobre o tema: 

Nesse sentido a pena, como forma de castigar ou sancionar formalmente, 

submete-se a determinados pressupostos e limitações, aos quais não se 
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subordinam as demais sanções. A pena deve manter-se dentro dos limites do 

Direito Penal do fato e da proporcionalidade, e somente pode ser imposta 

através de um procedimento cercado de todas as garantias jurídico-

constitucionais.
65

 

 

Portanto, percebe-se, por essa teoria, que é possível oferecer não só garantias ao 

indivíduo, mas, ao mesmo tempo, um grau razoável de estabilidade ao sistema normativo. 

4. Da função social da pena: ressocialização 

 

                   Como visto acima a pena é imposta pelo Estado a alguém que praticou uma 

infração penal, ou como ensina Damásio E. de Jesus: 

                                          Pena é a sanção aflitiva imposta pelo Estado, mediante ação penal, ao autor 

de uma infração (penal), como retribuição de seu ato ilícito, consistente na 

diminuição de um bem jurídico, e cujo o fim é evitar novos delito. Apresenta 

a característica de retribuição, de ameaça de um mal contra o autor de uma 

infração penal. Tem a finalidade preventiva, no sentido de evitar a prática de 

novas infrações.
66

 

 

Assim, Damásio de Jesus, ao conceituar pena, deixa claro a presença, além do 

conceito, de elementos que indicam as finalidades da aplicação da pena, que são a retribuição 

pelo ato cometido e a prevenção, com o objetivo de evitar a prática de novos delitos. Esta 

prevenção é feita com a busca da reeducação e ressocialização do indivíduo que se encontra 

cumprindo uma pena por ter infringido uma norma penal. 

                   Entretanto, a realidade vivenciada é a da completa falta de uma estrutura que 

propicie que essas finalidades da pena sejam realmente atingidas. Essa realidade dificulta a 

vida daqueles que, embora sem essa estrutura, conseguiram perceber o erro que cometeram e 

buscaram trilhar por caminhos corretos, pagaram sua dívida com a justiça, e após o seu 

regresso à sociedade, desejam retomar sua vida junto a esta. 

Desse modo, escreve Raúl Cervini: 

A prisão, como sanção penal de imposição generalizada não é uma 

instituição antiga e que as razões históricas para manter uma pessoa reclusa 

foram, a princípio, o desejo que mediante a privação da liberdade retribuísse 

à sociedade o mal causado por sua conduta inadequada; mais tarde, obrigá-la 

a frear seus impulsos anti-sociais a mais recentemente o propósito teórico de 

reabilitá-la. Atualmente, nenhum especialista entende que as instituições de 

custódia estejam desenvolvendo atividades de reabilitação e correção que a 

sociedade lhes atribui. O fenômeno da prisionização ou aculturação do 
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detento, a potencialidade criminalizante do meio carcerário que condiciona 

futuras carreiras criminais (fenômeno de contágio) os efeitos da 

estigmatização, a transferência de pena e outras características próprias de 

toda instituição total inibem qualquer possibilidade de tratamento eficaz, as 

próprias cifras de reincidência são por si só eloqüentes. Ademais, a carência 

de meios, instalações e pessoal capacitado agravam esse terrível panorama.
67

 

 

Raúl Cervini, no texto acima, traz o reflexo da falta de credibilidade do sistema 

prisional brasileiro, que por suas falhas criou o terrível panorama da descrença na 

possibilidade de reabilitação do condenado, fazendo surgir os efeitos da estigmatização, ou 

seja, da marca que tais pessoas terão que levar para o resto de suas vidas, o rótulo de ex-

presidiários. 

                   Os problemas enfrentados pelo nosso sistema prisional impedem que as 

finalidades da penas sejam alcançadas, quais sejam, a punição, reeducação e ressocialização 

do apenado.  

Ademais, o nosso sistema prisional está superlotado e não oferece uma 

infraestrutura adequada para que ocorra uma reeducação eficiente, possibilitando o retorno 

dessas pessoas à sociedade, o que faz com que poucos se arrisquem a dar uma oportunidade a 

essas pessoas, devido ao medo que impera em meio à sociedade. 

                  Portanto, percebe-se que infelizmente a pena não cumpre a sua função social, pois 

ao invés de ressocializar ela acaba por corromper a personalidade do agente, ao estigmatizá-lo 

com o rótulo de ex- presidiário. 

4.2 Direito ao esquecimento e o fim da estigmatização social 

 

Em sua obra “As misérias do Processo Penal”, Francesco Carnelutti traz o retrato 

atual de uma condenação: 

[…] as pessoas crêem que o processo penal termina com a condenação e não é 

verdade; as pessoas crêem que a pena termina com a saída do cárcere, e não é 

verdade; as pessoas crêem que o cárcere perpétuo seja a única pena perpétua; e 

não é verdade. A pena, se não mesmo sempre, nove vezes em dez não termina 

nunca. Quem em pecado está perdido, Cristo perdoa, mas os homens não.
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                   O autor expressa nesse trecho a realidade de uma condenação criminal, que 

timbra, etiqueta, o condenado por toda sua vida, quando não é, muitas vezes, repassada como 

herança para todos os seus descendentes. 

Também traz importante contribuição para o tema o jurista Stefano Rodotà
69

, ao 

falar sobre o direito ao esquecimento como componente do direito à privacidade: “ecco una 

delle componenti del diritto alla privacy - ha una sorta di diritto all'oblio. Il che significa che 

non tutte le tracce che io ho lasciato nella mia vita mi devono inseguire implacabilmente in 

ogni momento della mia esistenza.” 
70

 

                   Primeiramente, destaca-se que foi no campo do Direito Penal que o direito ao 

esquecimento teve seu maior desenvolvimento, quando se assegurou ao condenado o direito 

de desvincular da memória o ato criminoso que praticara, a fim de que seja efetivamente 

possível sua ressocialização. 

Outrossim, este direito tem status constitucional sob o fundamento da proibição 

de pena de caráter perpétuo (art. 5.º, III e XLVII, b, da CF/1988), ou seja, a lembrança 

permanente da condenação seria um efeito da pena que seguiria o condenado ad eternum.  

Por isso, a Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984) determina no art. 202 
71

que os 

fatos criminosos não devem constar da folha corrida do condenado, excepcionalmente, na 

hipótese de prática de nova infração penal ou outros casos previstos em lei, ou seja, o 

condenado, após ter cumprido a pena, tem direito de que tais fatos sejam esquecidos.  

Ademais, o STJ reconheceu recentemente o direito ao esquecimento dos 

condenados que cumpriram pena e dos absolvidos, no caso “Chacina da Candelária”. 

Gilmar Mendes, contribuindo para o tema, esclarece: 

Se a pessoa deixou de atrair notoriedade, desaparecendo o interesse público 

em torno dela, merece ser deixada de lado, como desejar. Isso é tanto mais 

verdade com relação, por exemplo, a quem já cumpriu pena criminal e que 

precisa reajustar-se à sociedade. Ele há de ter o direito a não ver repassados 

ao público os fatos que o levaram à penitenciária.
72
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Embora a nossa Magna Carta, em seu artigo 5°, inciso XLVII, b, assegure que 

“não haverá penas de caráter perpétuo”, uma vez que não existam penas privativas de 

liberdade ou restritivas de direitos, com essa finalidade, percebe-se que a estigmatização 

daquele que já cumpriu sua pena, é uma forma de perpetualização da sanção, quando não lhe 

é oferecida uma estrutura para que, ao retornar ao convívio social tenha a chance de 

demonstrar sua recuperação e seja extinto o estigma de ex-condenado. 

 Conclui-se que o direito ao esquecimento se funda justamente no direito que 

aquele que já cumpriu a pena que lhe foi imposta tem, de não ter que carregar esse estigma de 

criminoso para o resto de sua vida. 

4.3 Caso índio Galdino 

 

O caso índio Galdino foi bastante noticiado pela mídia da época e voltou à mídia 

recentemente em virtude da aprovação de um dos condenados pelo assassinato do índio 

Galdino no concurso público para agente da polícia civil no Distrito Federal. 

                    G.N.A.J. e outros quatro jovens foram condenados em 2001 por queimar vivo o índio 

Galdino, que dormia em uma parada de ônibus em Brasília. Na época, com 16 anos, G.N.A.J. foi 

encaminhado para um centro de reabilitação juvenil, condenado a cumprir um ano de medidas 

socioeducativa, passando apenas três meses internado. O crime foi cometido no dia 20 de abril de 

1997 por cinco rapazes de classe média de Brasília que atearam fogo no índio pataxó Galdino 

Jesus dos Santos, de 44 anos, que dormia em uma parada de ônibus na Asa Sul, bairro nobre da 

capital federal. 
73

 

Anos mais tarde, Gutemberg Nades Almeida Junior, que era menor de idade na 

época do crime, foi aprovado em cinco etapas do processo seletivo da Polícia Civil, obtendo 

aprovação nas provas objetivas, discursiva, exames biométricos, avaliação médica e avaliação 

psicológica. Entretanto, na etapa seguinte, “sindicância de vida pregressa e investigação 

social”, fora reprovado. 

Ademais, o jovem recorreu administrativa e judicialmente da decisão, e, em 

decisão liminar, o juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública do DF determinou a sua inclusão nas 

próximas etapas do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de 

Reserva no Cargo de Agente de Polícia Civil do DF.  
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Agora, deve-se esperar o julgamento definitivo do mérito do processo, uma vez 

que a decisão liminar apenas garante a participação do candidato nas demais etapas do 

concurso e não a sua nomeação. 

Nesse caso, depreende-se que o jovem Gutemberg Almeida está sendo condenado 

ad eternum, embora tenha quitado sua dívida com a sociedade e com a justiça. 

                                      Percebe-se que não é justo que, mesmo após ter sua liberdade cerceada, 

cumprindo a pena que lhe foi imposta, conforme previsão legal, quitando sua dívida com a 

sociedade e com a justiça, o indivíduo continue a ser punido com a violação do seu direito a 

uma vida digna, à imagem e à honra, quando tem seu nome rotineiramente vinculado ao crime 

cometido no passado. 

Destaca-se que o próprio STJ já reconheceu, no Resp. nº 1.334.097, o direito ao 

esquecimento dos condenados que foram absolvidos e os que cumpriram pena. 

                  Outrossim, não se está buscando a proteção de criminosos, uma vez que pagaram 

ou pagarão pelo que fizeram, e os seus registros criminais ficarão arquivados em local 

próprio.  

Entretanto, se todos os que saem de um presídio forem tratados como eternos 

delinquentes, apesar de não existir no nosso ordenamento jurídico penas institucionalizadas de 

caráter perpétuo, tais indivíduos serão eternamente rejeitados pela sociedade, o que faz dessa 

violação do direito ao esquecimento uma condenação de caráter perpétuo. 

                   O direito ao esquecimento e a ressocialização são institutos que caminham lado a 

lado, uma vez que se acredita na recuperação das pessoas, pois se não existisse possibilidade 

de recuperação, as penas deveriam ter um caráter perpétuo, para impedir que estas voltassem 

ao convívio social. Acreditando na capacidade de transformação das pessoas, a nossa 

Constituição da República de 1988 proibiu qualquer tipo de sanção que tenha caráter de 

perpetuidade.  

                   Ademais, o estigma de ex-condenado é uma grade que envolve de tal maneira 

aqueles que o são, que os sufoca e os impede, muitas vezes, de conseguir retomar uma vida 

normal, com um emprego lícito e constituindo uma família. 

                                      Portanto, o direito ao esquecimento exerce uma importante função na nossa 

sociedade atual, ao permitir que um ex- condenado tenha a oportunidade de recomeçar uma 

nova vida, uma vida que lhe conceda oportunidades de demonstrar a sua recuperação e de 

trilhar um novo caminho dentro dos padrões éticos e legais. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme se observou no presente trabalho, viu- se a importância do direito ao 

esquecimento ao impedir a estigmatização do condenado e a sua condenação ad eternum, 

demonstrando-se, assim, a sua intrínseca relação com o princípio constitucional da vedação 

das penas de caráter perpétuo. 

Para isso, conceituou-se direito ao esquecimento como o direito que uma pessoa 

possui de não permitir que um fato, ocorrido no passado, ainda que verídico, seja exposto ao 

público em geral, causando-lhe sofrimento ou transtornos. 

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, no Resp. nº 1.334.097, o direito ao 

esquecimento dos condenados que foram absolvidos e os que cumpriram pena. 

                   Destacou-se que o direito ao esquecimento confere concretude a um ordenamento 

jurídico que, entre a memória, vista como a conexão do presente com o passado, e a 

esperança, vista como o vínculo do futuro com o presente, fez clara opção pela segunda. 

Desse modo, é sobre essa esfera que o direito ao esquecimento demonstra a sua 

maior nobreza, pois se afirma como um direito à esperança, em absoluto equilíbrio com a 

presunção legal e constitucional de regenerabilidade da pessoa humana. 

No Brasil, o direito ao esquecimento possui amparo constitucional e legal, uma 

vez que é considerado um direito da personalidade, decorrente do direito à privacidade, 

intimidade e honra, assegurados pela nossa Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, X e 

pelo Código Civil de 2002 em seu art. 21. 

Outrossim, destacou-se que o controle do direito à privacidade compreende três 

esferas: espacial , contextual e temporal. O controle temporal, também conhecido como 

direito ao esquecimento, é aquele que concede à pessoa a faculdade de obstar o uso de seus 

dados após o transcurso de certo tempo. 

Analisou-se a presença do direto ao esquecimento na legislação infraconstitucional, no 

âmbito civil, com a previsão no CDC do prazo máximo de 5 anos para que constem informações 

negativas a respeito da inadimplência do consumidor, e, no âmbito penal, com o instituto da 

reabilitação criminal. 

Ademais, analisou-se que o princípio constitucional da vedação das penas de 

caráter perpétuo é decorrente do princípio da humanidade, que está consagrado em vários 

dispositivos da nossa Magna Carta de 1998. Esse princípio ganha maior projeção em seu art. 

5º, XLVII, que dispõe que não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, 
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nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; 

e) cruéis. 

Embora a nossa Magna Carta, em seu artigo 5°, inciso XLVII, b, assegure que 

“não haverá penas de caráter perpétuo”, percebe-se que a estigmatização daquele que já 

cumpriu sua pena é uma forma de perpetualização da sanção. Nesse momento, deve ser 

assegurado o direito ao esquecimento aos condenados que já cumpriram a sua pena, a fim de 

evitar que estes não carreguem o estigma de criminoso para o resto de suas vidas. 

Por fim, o direito ao esquecimento deve ser reconhecido como um direito à 

esperança, sendo este relacionado com a possibilidade de transformação do homem e da sua 

ressocialização. 
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ANEXO A - EMENTA RESP Nº 1.334.097-RJ 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE 

IMPRENSA VS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. LITÍGIO DE SOLUÇÃO 

TRANSVERSAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

DOCUMENTÁRIO EXIBIDO EM REDE NACIONAL. LINHA DIRETA-JUSTIÇA. 

SEQUÊNCIA DE HOMICÍDIOS CONHECIDA COMO CHACINA DA CANDELÁRIA. 

REPORTAGEM QUE REACENDE O TEMA TREZE ANOS DEPOIS DO FATO. 

VEICULAÇÃO INCONSENTIDA DE NOME E IMAGEM DE INDICIADO NOS 

CRIMES. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR POR NEGATIVA DE AUTORIA. DIREITO AO 

ESQUECIMENTO DOS CONDENADOS QUE CUMPRIRAM PENA E DOS 

ABSOLVIDOS. ACOLHIMENTO. DECORRÊNCIA DA PROTEÇÃO LEGAL E 

CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DAS LIMITAÇÕES 

POSITIVADAS À ATIVIDADE INFORMATIVA. PRESUNÇÃO LEGAL E 

CONSTITUCIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DA PESSOA. PONDERAÇÃO DE 

VALORES. PRECEDENTES DE DIREITO COMPARADO. 

 

1. Avulta a responsabilidade do Superior Tribunal de Justiça em demandas cuja solução é 

transversal, interdisciplinar, e que abrange, necessariamente, uma controvérsia constitucional 

oblíqua, antecedente, ou inerente apenas à fundamentação do acolhimento ou rejeição de 

ponto situado no âmbito do contencioso infraconstitucional, questões essas que, em princípio, 

não são apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

2. Nos presentes autos, o cerne da controvérsia passa pela ausência de contemporaneidade da 

notícia de fatos passados, que reabriu antigas feridas já superadas pelo autor e reacendeu a 

desconfiança da sociedade quanto à sua índole. O autor busca a proclamação do seu direito 

ao esquecimento, um direito de não ser lembrado contra sua vontade, especificamente no 

tocante a fatos desabonadores, de natureza criminal, nos quais se envolveu, mas que, 

posteriormente, fora inocentado. 

 

3. No caso, o julgamento restringe-se a analisar a adequação do direito ao esquecimento ao 

ordenamento jurídico brasileiro, especificamente para o caso de publicações na mídia 

televisiva, porquanto o mesmo debate ganha contornos bem diferenciados quando transposto 

para internet, que desafia soluções de índole técnica, com atenção, por exemplo, para a 

possibilidade de compartilhamento de informações e circulação internacional do conteúdo, o 

que pode tangenciar temas sensíveis, como a soberania dos Estados-nações. 

 

4. Um dos danos colaterais da "modernidade líquida" tem sido a progressiva eliminação da 

"divisão, antes sacrossanta, entre as esferas do 'privado' e do 'público' no que se refere à vida 

humana", de modo que, na atual sociedade da hiperinformação , parecem evidentes os "riscos 

terminais à privacidade e à autonomia individual, emanados da ampla abertura da arena 

pública aos interesses privados [e também o inverso], e sua gradual mas incessante 

transformação numa espécie de teatro de variedades dedicado à diversão ligeira" (BAUMAN, 

Zygmunt. Danos colaterais: desigualdades sociais numa era global. Tradução de Carlos 

Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2013, pp. 111-113). Diante dessas preocupantes 

constatações, o momento é de novas e necessárias reflexões, das quais podem mesmo advir 

novos direitos ou novas perspectivas sobre velhos direitos revisitados. 
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5. Há um estreito e indissolúvel vínculo entre a liberdade de imprensa e todo e qualquer 

Estado de Direito que pretenda se autoafirmar como Democrático. Uma imprensa livre 

galvaniza contínua e diariamente os pilares da democracia, que, em boa verdade, é projeto 

para sempre inacabado e que nunca atingirá um ápice de otimização a partir do qual nada se 

terá a agregar. Esse processo interminável, do qual não se pode descurar - nem o povo, nem as 

instituições democráticas -, encontra na imprensa livre um vital combustível para sua 

sobrevivência, e bem por isso que a mínima cogitação em torno de alguma limitação da 

imprensa traz naturalmente consigo reminiscências de um passado sombrio de 

descontinuidade democrática. 

 

6. Não obstante o cenário de perseguição e tolhimento pelo qual passou a imprensa brasileira 

em décadas pretéritas, e a par de sua inegável virtude histórica, a mídia do século XXI deve 

fincar a legitimação de sua liberdade em valores atuais, próprios e decorrentes diretamente da 

importância e nobreza da atividade. Os antigos fantasmas da liberdade de imprensa, embora 

deles não se possa esquecer jamais, atualmente, não autorizam a atuação informativa 

desprendida de regras e princípios a todos impostos. 

 

7. Assim, a liberdade de imprensa há de ser analisada a partir de dois paradigmas jurídicos 

bem distantes um do outro. O primeiro, de completo menosprezo tanto da dignidade da pessoa 

humana quanto da liberdade de imprensa; e o segundo, o atual, de dupla tutela constitucional 

de ambos os valores. 

 

8. 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. 220, § 1º, art. 221 e no § 3º do art. 222 da Carta de 1988, 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 melhor equacionamento deva sempre observar as particularidades do caso 

concreto. Essa constatação se mostra consentânea com o fato de que, a despeito de a 

informação livre de censura ter sido inserida no seleto grupo dos direitos fundamentais (art. 

5º, inciso IX), a Constituição Federal mostrou sua vocação antropocêntrica no momento em 

que gravou, já na porta de entrada (art. 1º, inciso III), a dignidade da pessoa humana como - 

mais que um direito - um fundamento da República, uma lente pela qual devem ser 

interpretados os demais direitos posteriormente reconhecidos. Exegese dos arts. 11, 20 e 21 

do Código Civil de 2002. Aplicação da filosofia kantiana, base da teoria da dignidade da 

pessoa humana, segundo a qual o ser humano tem um valor em si que supera o das "coisas 

humanas". 

 

9. Não há dúvida de que a história da sociedade é patrimônio imaterial do povo e nela se 

inserem os mais variados acontecimentos e personagens capazes de revelar, para o futuro, os 

traços políticos, sociais ou culturais de determinada época. Todavia, a historicidade da notícia 

jornalística, em se tratando de jornalismo policial, há de ser vista com cautela. Há, de fato, 

crimes históricos e criminosos famosos; mas também há crimes e criminosos que se tornaram 

artificialmente históricos e famosos, obra da exploração midiática exacerbada e de um 

populismo penal satisfativo dos prazeres primários das multidões, que simplifica o fenômeno 

criminal às estigmatizadas figuras do "bandido" vs. "cidadão de bem". 

 

10. É que a historicidade de determinados crimes por vezes é edificada à custa de vários 

desvios de legalidade, por isso não deve constituir óbice em si intransponível ao 
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reconhecimento de direitos como o vindicado nos presentes autos. Na verdade, a permissão 

ampla e irrestrita a que um crime e as pessoas nele envolvidas sejam retratados 

indefinidamente no tempo – a pretexto da historicidade do fato – pode significar permissão de 

um segundo abuso à dignidade humana, simplesmente porque o primeiro já fora cometido no 

passado. Por isso, nesses casos, o reconhecimento do "direito ao esquecimento" pode 

significar um corretivo – tardio, mas possível – das vicissitudes do passado, seja de inquéritos 

policiais ou processos judiciais pirotécnicos e injustos, seja da exploração populista da mídia. 

 

11. É evidente o legítimo interesse público em que seja dada publicidade da resposta estatal 

ao fenômeno criminal. Não obstante, é imperioso também ressaltar que o interesse público – 

além de ser conceito de significação fluida – não coincide com o interesse do público, que é 

guiado, no mais das vezes, por sentimento de execração pública, praceamento da pessoa 

humana, condenação sumária e vingança continuada. 

 

12. Assim como é acolhido no direito estrangeiro, é imperiosa a aplicabilidade do direito ao 

esquecimento no cenário interno, com base não só na principiologia decorrente dos direitos 

fundamentais e da dignidade da pessoa humana, mas também diretamente do direito positivo 

infraconstitucional. A assertiva de que uma notícia lícita não se transforma em ilícita com o 

simples passar do tempo não tem nenhuma base jurídica. O ordenamento é repleto de 

previsões em que a significação conferida pelo Direito à passagem do tempo é exatamente o 

esquecimento e a estabilização do passado, mostrando-se ilícito sim reagitar o que a lei 

pretende sepultar. Precedentes de direito comparado. 

 

13. Nesse passo, 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, coisa julgada, prazo máximo para que o 

nome de inadimplentes figure em cadastros restritivos de crédito, reabilitação penal e o direito 

ao sigilo quanto à folha de antecedentes daqueles que já cumpriram pena (art. 93 do Código 

Penal, art. 748 do Código de Processo Penal e art. 202 da Lei de Execuções Penais). Doutrina 

e precedentes. 

 

14. Se os condenados que já cumpriram a pena têm direito ao sigilo da folha de antecedentes, 

assim também a exclusão dos registros da condenação no Instituto de Identificação, por 

maiores e melhores razões aqueles que foram absolvidos não podem permanecer com esse 

estigma, conferindo-lhes a lei o mesmo direito de serem esquecidos. 

 

15. Ao crime, por si só, subjaz um natural interesse público, caso contrário nem seria crime, e 

eventuais violações de direito resolver-se-iam nos domínios da responsabilidade civil. E esse 

interesse público, que é, em alguma medida, satisfeito pela publicidade do processo penal, 

finca raízes essencialmente na fiscalização social da resposta estatal que será dada ao fato. Se 

é assim, o interesse público que orbita o fenômeno criminal tende a desaparecer na medida em 

que também se esgota a resposta penal conferida ao fato criminoso, a qual, certamente, 

encontra seu último suspiro, com a extinção da pena ou com a absolvição, ambas consumadas 

irreversivelmente. E é nesse interregno temporal que se perfaz também a vida útil da 

informação criminal, ou seja, enquanto durar a causa que a legitimava. Após essa vida útil da 

informação seu uso só pode ambicionar, ou um interesse histórico, ou uma pretensão 

subalterna, estigmatizante, tendente a perpetuar no tempo as misérias humanas. 
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16. Com efeito, o reconhecimento do direito ao esquecimento dos condenados que cumpriram 

integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram absolvidos em processo criminal, além de 

sinalizar uma evolução cultural da sociedade, confere concretude a um ordenamento jurídico 

que, entre a memória – que é a conexão do presente com o passado – e a esperança – que é o 

vínculo do futuro com o presente –, fez clara opção pela segunda. E é por essa ótica que o 

direito ao esquecimento revela sua maior nobreza, pois afirma-se, na verdade, como um 

direito à esperança, em absoluta sintonia com a presunção legal e constitucional de 

regenerabilidade da pessoa humana. 

 

17. Ressalvam-se do direito ao esquecimento os fatos genuinamente históricos - historicidade 

essa que deve ser analisada em concreto -, cujo interesse público e social deve sobreviver à 

passagem do tempo, desde que a narrativa desvinculada dos envolvidos se fizer impraticável. 

18. No caso concreto, a despeito de a Chacina da Candelária ter se tornado – com muita razão 

– um fato histórico, que expôs as chagas do País ao mundo, tornando-se símbolo da precária 

proteção estatal conferida aos direitos humanos da criança e do adolescente em situação de 

risco, o certo é que a fatídica história seria bem contada e de forma fidedigna sem que para 

isso a imagem e o nome do autor precisassem ser expostos em rede nacional. Nem a liberdade 

de imprensa seria tolhida, nem a honra do autor seria maculada, caso se ocultassem o nome e 

a fisionomia do recorrido, ponderação de valores que, no caso, seria a melhor solução ao 

conflito. 

 

19. Muito embora tenham as instâncias ordinárias reconhecido que a reportagem se mostrou 

fidedigna com a realidade, a receptividade do homem médio brasileiro a noticiários desse jaez 

é apta a reacender a desconfiança geral acerca da índole do autor, o qual, certamente, não teve 

reforçada sua imagem de inocentado, mas sim a de indiciado. No caso, permitir nova 

veiculação do fato, com a indicação precisa do nome e imagem do autor, significaria a 

permissão de uma segunda ofensa à sua dignidade, só porque a primeira já ocorrera no 

passado, uma vez que, como bem reconheceu o acórdão recorrido, além do crime em si, o 

inquérito policial consubstanciou uma reconhecida "vergonha" nacional à parte. 

 

20. Condenação mantida em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por não se mostrar 

exorbitante. 

 

21. Recurso especial não provido. 
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ANEXO B - EMENTA RESP Nº 1.335.153-RJ 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE 

IMPRENSA VS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. LITÍGIO DE SOLUÇÃO 

TRANSVERSAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

DOCUMENTÁRIO EXIBIDO EM REDE NACIONAL. LINHA DIRETA-JUSTIÇA. 

HOMICÍDIO DE REPERCUSSÃO NACIONAL OCORRIDO NO ANO DE 1958. CASO 

"AIDA CURI". VEICULAÇÃO, MEIO SÉCULO DEPOIS DO FATO, DO NOME E 

IMAGEM DA VÍTIMA. NÃO CONSENTIMENTO DOS FAMILIARES. DIREITO AO 

ESQUECIMENTO. ACOLHIMENTO. NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. 

RECONHECIMENTO DA HISTORICIDADE DO FATO PELAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO NOME DA VÍTIMA. 

ADEMAIS, INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE DANO MORAL 

INDENIZÁVEL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. SÚMULA N. 403/STJ. NÃO 

INCIDÊNCIA. 

 

1. Avulta a responsabilidade do Superior Tribunal de Justiça em demandas cuja solução é 

transversal, interdisciplinar, e que abrange, necessariamente, uma controvérsia constitucional 

oblíqua, antecedente, ou inerente apenas à fundamentação do acolhimento ou rejeição de 

ponto situado no âmbito do contencioso infraconstitucional, questões essas que, em princípio, 

não são apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

2. Nos presentes autos, o cerne da controvérsia passa pela ausência de contemporaneidade da 

notícia de fatos passados, a qual, segundo o entendimento dos autores, reabriu antigas feridas 

já superadas quanto à morte de sua irmã, Aída Curi, no distante ano de 1958. Buscam a 

proclamação do seu direito ao esquecimento, de não ter revivida, contra a vontade deles, a 

dor antes experimentada por ocasião da morte de Aída Curi, assim também pela publicidade 

conferida ao caso décadas passadas. 

 

3. Assim como os condenados que cumpriram pena e os absolvidos que se envolveram em 

processo-crime (REsp. n. 1.334/097/RJ), as vítimas de crimes e seus familiares têm direito ao 

esquecimento – se assim desejarem –, direito esse consistente em não se submeterem a 

desnecessárias lembranças de fatos passados que lhes causaram, por si, inesquecíveis feridas. 

Caso contrário, chegar-se-ia à antipática e desumana solução de reconhecer esse direito ao 

ofensor (que está relacionado com sua ressocialização) e retirá-lo dos ofendidos, permitindo 

que os canais de informação se enriqueçam mediante a indefinida exploração das desgraças 

privadas pelas quais passaram. 

 

4. Não obstante isso, assim como o direito ao esquecimento do ofensor – condenado e já 

penalizado – deve ser ponderado pela questão da historicidade do fato narrado, assim também 

o direito dos ofendidos deve observar esse mesmo parâmetro. 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. 

 

5. Com efeito, o direito ao esquecimento que ora se reconhece para todos, ofensor e 

ofendidos, não alcança o caso dos autos, em que se reviveu, décadas depois do crime, 
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acontecimento que entrou para o domínio público, de modo que se tornaria impraticável a 

atividade da imprensa para o desiderato de retratar o caso Aída Curi, sem Aída Curi. 

 

6. É evidente ser possível, caso a caso, a ponderação acerca de como o crime tornou-se 

histórico, podendo o julgador reconhecer que, desde sempre, o que houve foi uma exacerbada 

exploração midiática, e permitir novamente essa exploração significaria conformar-se com um 

segundo abuso só porque o primeiro já ocorrera. Porém, no caso em exame, não ficou 

reconhecida essa artificiosidade ou o abuso antecedente na cobertura do crime, inserindo-se, 

portanto, nas exceções decorrentes da ampla publicidade a que podem se sujeitar alguns 

delitos. 

 

7. Não fosse por isso, o reconhecimento, em tese, de um direito de esquecimento não conduz 

necessariamente ao dever de indenizar. Em matéria de responsabilidade civil, a violação de 

direitos encontra-se na seara da ilicitude, cuja existência não dispensa também a ocorrência de 

dano, com nexo causal, para chegar-se, finalmente, ao dever de indenizar. No caso de 

familiares de vítimas de crimes passados, que só querem esquecer a dor pela qual passaram 

em determinado momento da vida, há uma infeliz constatação: na medida em que o tempo 

passa e vai se adquirindo um “direito ao esquecimento”, na contramão, a dor vai diminuindo, 

de modo que, relembrar o fato trágico da vida, a depender do tempo transcorrido, embora 

possa gerar desconforto, não causa o mesmo abalo de antes. 

 

8. A reportagem contra a qual se insurgiram os autores foi ao ar 50 (cinquenta) anos depois da 

morte de Aida Curi, circunstância da qual se conclui não ter havido abalo moral apto a gerar 

responsabilidade civil. Nesse particular, fazendo-se a indispensável ponderação de valores, o 

acolhimento do direito ao esquecimento, no caso, com a consequente indenização, 

consubstancia desproporcional corte à liberdade de imprensa, se comparado ao desconforto 

gerado pela lembrança. 

 

9. Por outro lado, mostra-se inaplicável, no caso concreto, a Súmula n. 403/STJ. As instâncias 

ordinárias reconheceram que a imagem da falecida não foi utilizada de forma degradante ou 

desrespeitosa. Ademais, segundo a moldura fática traçada nas instâncias ordinárias – assim 

também ao que alegam os próprios recorrentes –, não se vislumbra o uso comercial indevido 

da imagem da falecida, com os contornos que tem dado a jurisprudência para franquear a via 

da indenização. 

 

10. Recurso especial não provido. 

 

 


