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1. RESUMO 

 

O presente trabalho visa evidenciar o tema Direito ao Esquecimento, que não é um 
tema novo na doutrina jurídica, mas voltou à pauta com a edição do Enunciado 531 
da VI Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, em março 
de 2013. Para tanto, será analisado o projeto de iniciação cientifica cujo tema é “O 
DIREITO AO ESQUECIMENTO: um desdobramento do Princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana”, desenvolvido por professoras e aluna do curso de Direito da 
Universidade do Estado de Minas Gerais, Campus-Frutal/MG, fomentado pelo 
Programa de Apoio a Pesquisa (PAPq) como iniciativa acadêmica hábil para aprimorar 
o processo profissional dos futuros bacharéis em Direito, produzindo conhecimento a 
respeito de um assunto do qual carece de legislação especifica, portanto recorrendo 
aos entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, no caso concreto. 
 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O surgimento do direito ao esquecimento, como um direito personalíssimo a 

ser protegido, teve origem na esfera criminal, Código Penal, disciplinado por seus  

artigos 93 ao 95. O Código de Processo Penal, por sua vez, dispõe sobre a 

reabilitação a partir do art. 743, chegando ao art. 750. E também bem expresso na  

Lei de Execução Penal, segundo  seu art. 202.  Em suma os dispositivos legais 

discorrem sobre o indivíduo que é julgado, condenado e cumpre sua pena, ou aquele 

ainda que não condenado, com base na origem do direito ao esquecimento não 

poderão ter seus registros acerca do fato em questão eternamente usados contra ele. 

Atualmente foi ampliado a outras áreas, como, por exemplo, nas novas 

tecnologias de informação. Ele tem sido abordado na defesa dos cidadãos diante de 

invasões de privacidade pelas mídias sociais, blogs, provedores de conteúdo ou 

buscadores de informações.  

O enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da 

Justiça Federal (CJF), em março de 2013, trata do direito ao esquecimento incluindo 

esse direito aos direitos da personalidade, elencados no Artigo 11 do Código Civil. 

Dessa forma, o enunciado dispõe: “A tutela da dignidade da pessoa humana na 

sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento”. Vale lembrar que o instituto 

vem ganhando contornos mais fortes em razão da facilidade de circulação de 

informação pela internet, capaz de causar superexposição de fatos e notícias a 



qualquer momento, mesmo que decorrido muito tempo destes atos, que lhes deram 

origem.  

Assim, importante dizer que o instituto protege a dignidade da pessoa 

humana, haja vista que protege contra fatos pretéritos, ou seja,  acontecimentos ou 

notícias que não mais fazem parte do cotidiano atual da pessoa deixar ser ainda 

associados com o seu nome, ocasionando o ressurgimento de situações 

constrangedoras. 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 a 

estes fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com que estes são 

lembrados.  

O Brasil carece de legislação específica e detalhada sobre o tema, tendo 

havido um debate mais contundente apenas a partir da VI Jornada de Direito Civil. 

Portanto o projeto “O DIREITO AO ESQUECIMENTO: um desdobramento do 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana”, buscou através do estudo doutrinário-

jurisprudencial, uma compreensão pacifica e análoga a cerca do tema. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Com o projeto tem por escopo analisar o direito ao esquecimento preceituado 

pelo enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil, bem como buscou o estudo de sua 

origem e justificativa para sua criação. Procurou-se também investigar se a tutela da 

dignidade da pessoa humana e do direito da personalidade alcançariam o direito ao 

esquecimento.  

Também buscou-se  investigar o âmbito de proteção jurídica do direito ao 

esquecimento, além de  analisar sua aplicabilidade em detrimento à liberdade de 

expressão e a influência negativa dos meios de informação.  

 

4. METODOLOGIA 

 

A utilização de métodos científicos visa oferecer transparência e objetividade 

na investigação, que poderá ser submetida à verificação, uma vez que explicita com 

clareza os critérios metodológicos adotados. Para o desenvolvimento da pesquisa 

intitulada O DIREITO AO ESQUECIMENTO: um desdobramento do Princípio da 



Dignidade da Pessoa Humana, foram utilizados métodos comparativo, 

fenomenológico e dedutivo, priorizando o estudo doutrinário e jurisprudencial ao 

alcance do tema. 

 Foram realizadas análises de leis e jurisprudências dos Tribunais Superiores 

acerca do tema da pesquisa, além da leitura de livros, revistas, monografias, 

periódicos e artigos.  

A investigação foi de cunho qualitativo, por meio de análise e revisão 

bibliográfica, relacionados ao tema proposto, com base na interpretação do 

pensamento dos teóricos elencados nas principais referências bibliográficas.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Inicialmente buscou-se um estudo minuciosamente do Enunciado 531 da VI 

Jornada de Direito Civil, através da busca de dispositivos legais em outros ramos do 

direito, haja vista a presença escassa de regulamentação no direito civil. Para um 

melhor entendimento  fundiu-se a análise dos dispositivos legais com o texto 

doutrinário, buscando nas doutrinas  um parâmetro, através da interpretação do 

pensamento de diversos teóricos sobre o tema. 

O projeto desenvolveu a partir de analise da efetividade do direito ao 

esquecimento, bem como sua aplicabilidade em detrimento à liberdade de expressão 

dos meios de comunicação. Ao influenciar a sociedade como um todo, os meios de 

informação também atingem o direito. Por motivo das rápidas transformações 

provocadas pela tecnologia da informação, hoje a proteção de dados pessoais é uma 

das formas de proteção mais urgente. Assim “o homem do século 21 tem como um 

dos maiores problemas a quebra da sua privacidade. Hoje é difícil nós termos 

privacidade, porque a sociedade moderna nos impõe uma vigilância constante. Isso 

faz parte da vida moderna”, afirma a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana 

Calmon. 

Houve ainda, um estudo doutrinário através de artigos e monografias, sobre 

temas constitucionais relacionados aos direitos da personalidade, a fim de aprimorar 

o conhecimento a respeito do assunto, e verificar se o direito ao esquecimento é um 

desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, foi possível essa 



constatação, haja vista que foi incluído esse direito ao rol dos direitos da 

personalidade, uma vez que o rol do Art 11, do Código Civil é apenas exemplificativo. 

Por fim a partir  da análise do caso concreto por meio de jurisprudências a 

respeito da matéria verifica-se que os Tribunais não aplicam de forma unânime, ou 

seja, ora entendem que o direito ao esquecimento deve prevalecer, e ora entendem 

que a liberdade de expressão deve prevalecer. . 

 

6. RESULTADOS 

 

Há que se ressaltar primeiramente que o desenvolver do tema foi relevante, 

pois aprimorou e aperfeiçoou conhecimentos para ambas as partes envolvidas no 

projeto, além de ter proporcionado um enriquecimento sobre o tema e o domínio da 

pesquisa cientifica. 

Ao analisar a liberdade de expressão e a influência negativa dos meios de 

informação, chegou-se à conclusão que se faz necessário estabelecer um limite de 

tempo para que os dados dos indivíduos sejam armazenados na internet, como uma 

forma de efetivação do direito ao esquecimento e este deve ser determinado por lei, 

daí a extrema necessidade de norma regulamentadora especifica.  

Contudo a cada caso concreto requer uma ampla e cautelosa interpretação, 

uma vez que, na maioria das situações ocorre a colisão de direitos fundamentais, tais 

como liberdade de expressão e os direitos da personalidade, sendo necessário que 

órgão julgador utilize do método da ponderação dos princípios. 

Mediante as pesquisas jurisprudências, os resultados obtidos foram que os 

entendimentos e respectiva aplicabilidade que o Tribunal confere aos casos concretos 

não se dão de forma unânime.  O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se pode 

apagar da mente os casos repulsivos do passado. E que pessoas notórias devem 

assumir o ônus da fama. Por outro lado, o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça não é unânime , como pode-se observar dos casos  da Chacina da Candelária  

e caso da Aída Curi: 

 

EMENTA 1 

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.  
[...] 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.  
[...]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. [...] (STJ, 4ª Turma. REsp. 1.334.097-RJ, 
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 28.05.2013). 
 
EMENTA 2 
 
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.  
[...] 5. Com efeito, o direito ao esquecimento que ora se reconhece 
para todos, ofensor e ofendidos, não alcança o caso dos autos, em 
que se reviveu, décadas depois do crime, acontecimento que entrou 



para o domínio público, de modo que se tornaria impraticável a 
atividade da imprensa para o desiderato de retratar o caso Aida Curi, 
sem Aida Curi.  
[...] 8. 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[...] (STJ, 4ª Turma. 
De modo análogo, pode-se citar o caso de Xuxa em face do Google 
Brasil Internet Ltda. Entre outras matérias abordadas, a decisão do 
STF mostra que: ―Os provedores de pesquisa não podem ser 
obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca 
de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que 
apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da 
indicação do URL da página‖. (STJ, 3ª Turma. REsp 1.316.921-RJ, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 26.06.2013). 
 

Da leitura, conclui-se que segundo Superior Tribunal de Justiça deve-se 

analisar se existe um interesse público atual na divulgação daquela informação, sendo 

que então não há que se falar em direito ao esquecimento, sendo lícita a publicidade 

daquela notícia.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Hodiernamente, a informação deixou de ser transmitida pelo homem primitivo 

por meios tribais, ou seja, por meio somente da oralidade onde todo o conhecimento 

adquirido era armazenado na memória. E hoje são armazenados de forma fácil, os 

meios de informação trazem as notícias repletas de argumentos, imagens, cores 

persuasivas, vídeos uma imensidade de meios de convencimento. (GRUPO 

POLÍTICA, 2010). 

Ao influenciar a sociedade como um todo, os meios de informação também 

atinge o direito. Para muitos o direito ao esquecimento é um confisco a memória, uma 

ameaça ao direito de imprensa, a liberdade de expressão ou um ataque aos incisos 

III, IX e XVI do artigo 5º da Constituição Federal. O direito ao esquecimento traz para 

o campo a discussão entre proteção a imagem e da intimidade versus a vedação à 

censura.  

Assim como nos artigos da Constituição Federal bem como nos artigos do 

Pacto de São José da Costa Rica é evidenciada a proteção à dignidade humana. Não 



se podendo tratar de nenhum direito, nem ao menos do direito ao esquecimento sem 

se tratar do princípio mestre, ou seja, o princípio da dignidade da pessoa humana. 

O direito da intimidade por ser resguardado pelo direito da personalidade é 

inerente à pessoa humana e se subdivide em direito ao segredo de desonra, direito 

ao esquecimento, direito de inédito. Apesar de ser inerente a pessoa e estar presente 

na sua essência, prevalece a regra geral sobre a particular ou pessoal para simples 

fim de satisfação da curiosidade pública e de mero entretenimento se massacra os 

direitos da intimidade. 

É importante esclarecer que apesar de não ter força normativa, o Enunciado 

531 remete a uma interpretação do Código Civil referente aos direitos da 

personalidade, ao afirmar que as pessoas têm o direito de ser esquecidas pela opinião 

pública e pela imprensa, que nada mais é que um desdobramento do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

No desenvolvimento do projeto de pesquisa  intitulado buscou  a responder 

os seguintes  questionamentos  a memória deve estar de fato a serviço da justiça ou 

do direito do homem, concluindo que é necessário a análise do caso concreto, 

dividindo a mesma opinião do Ilustríssimo Guilherme Magalhães Martins, promotor de 

justiça do Estado do Rio de Janeiro e  autor do enunciado nº: 531 “da mesma forma 

que a liberdade de expressão não é absoluta, o direito ao esquecimento também não 

é um direito absoluto: Muito pelo contrário, ele é excepcional”. Destarte, Conclui-se 

que é necessário que haja uma grave ofensa à dignidade da pessoa humana, como 

uma exposição de maneira ofensiva, para se valer de forma excepcional do direito ao 

esquecimento. 
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