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RESUMO 

O presente trabalho visa abordar como o denominado Direito ao Esquecimento é tratado 

no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, busca o ensaio demonstrar a importância do sigilo 

dos registros criminais do indivíduo, tal como apresentar a fragilidade da aplicação da lei penal 

em relação ao instituto discutido e a reação da sociedade brasileira no tocante à reinserção do 

indivíduo que já passou pelo sistema carcerário. Além disso, trata-se de um direito pouco 

conhecido tanto pela sociedade, como também pelo ex-detento que, via de regra, deseja 

reconstruir sua vida e levá-la longe da criminalidade. Como norteador de tais preceitos, temos 

o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que assegura que a ressocialização e reabilitação 

do egresso do sistema prisional, seja digna, inclusive trata sobre a antinomia de normas, o 

conflito normativo que entre o Direito ao Esquecimento e o Direito ao Acesso a Informação. E 

por fim, sustenta que a violação desse direito provoca o fenômeno non bis in idem, que se refere 

a dupla punição pelo mesmo fato, neste caso, incitado pela própria sociedade, que de forma 

irrestrita trazendo à tona fatos sobre seu passado criminal, dessa forma, perpetua a pena que já 

lhe fora imposta e cumprida. 

INTRODUÇÃO 

Apesar do Direito ao Esquecimento ser um direito pouco conhecido, já há algumas 

discussões nos tribunais brasileiros. Dentro desse segmento, ressalta-se a importância do sigilo 

dos registros criminais do indivíduo que passou por uma condenação. Basicamente, esse direito 

consiste em deixar para trás delitos cometidos no passado por um determinado indivíduo, ou 

seja, deixá-lo em paz para que possa se reintegrar a sociedade e reconstruir sua vida de maneira 

digna e longe da criminalidade. É importante mencionar que esse direito é amparado na 

Constituição Federal, no Código Penal e na Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). A partir 

dessas considerações, visa suster a seguinte hipótese: A violação do direito ao esquecimento 

atribui à pena o caráter perpétuo. 

 

OBJETIVOS 

Como objetivo pretende explicar o direito ao esquecimento, tendo em vista que é um 

direito pouco conhecido pela sociedade, bem como analisar o posicionamento de autores e 

trazer a discussão para dentro do direito penal. 

 



METODOLOGIA 

O método de pesquisa utilizado neste trabalho será o documental-exploratório, sendo 

analisadas jurisprudências, leis e bibliografias, consistindo também em apresentar informações 

e conclusões sobre o tema abordado. Como forma de abordagem será adotado o método 

indutivo, utilizando argumentos que conduzirão as conclusões e como forma de procedimento 

o método comparativo unido com o histórico, confrontando elementos para obter diferenças 

e/ou semelhanças entre eles. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O direito ao esquecimento consagrado em outros países, já é reconhecido pelos tribunais 

brasileiros, esse direito preconiza que os fatos, deslizes do passado de um indivíduo sejam 

esquecidos pela sociedade e pela imprensa, é o direito de não ter memórias pessoais 

desrespeitada a todo momento por uma simples vontade alheia.   

Não sendo ainda um direito muito debatido pela doutrina e legislação, questionamos se 

podemos recepcioná-lo como um direito fundamental, tendo como fundamento o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Para evidenciar a necessidade de se analisar o direito ao esquecimento em relação ao 

sigilo dos registros criminais do indivíduo, iniciamos pelo jurista e filósofo François Ost (2005, 

p. 160): 

 
[...] o direito ao esquecimento, consagrado pela jurisprudência, surge mais 

claramente como uma das múltiplas facetas do direito a respeito da vida privada. Uma 

vez que, personagem pública ou não, fomos lançados diante da cena e colocados sob 

os projetores da atualidade penal -, temos o direito, depois de determinado tempo, a 

sermos deixados em paz e a recair no esquecimento e no anonimato, do qual jamais 

queríamos ter saído. 

 

Desse momento, aponta o jurista e filósofo François Ost o direito ao esquecimento em 

seu livro “O tempo do direito”, explicando do que se trata o direito ao esquecimento, em poucas 

palavras diz que é o direito de ser deixado em paz, ou seja, embora o indivíduo tenha cometido 

deslizes em seu passado, após determinado tempo, que também será abordado neste trabalho, 

tem o direito ao sigilo de seus registros criminais. 

Podemos configurar esse direito como uma espécie de proteção as informações sigilosas 

que dizem respeito ao indivíduo não autorizando a disponibilização nem a propagação dessas 

referências à sociedade, cujas causam-lhe tormento, devendo elas serem restritas ao Poder 

Judiciário em determinados casos. 



        No mesmo sentido, cita Ost (2005, p. 168): “Antes mesmo que esta ou aquela infração seja 

cometida, podem ser adotadas leis instaurando uma prescrição. Fica, então, entendido que, 

devido ao decurso de um certo tempo, a sociedade não tem mais interesse em perseguir a 

infração[...]”. Entretanto, o direito ao esquecimento deve ser mitigado quando justificado com 

situações relacionadas a um fato histórico reunido com o interesse público. 

O esquecimento está ligado à ideia de ultrapassar o passado, é o direito que o condenado 

tem de que sejam deixados para trás fatos, deslizes que cometeu, pois trazendo à tona essas 

informações tem o indivíduo sua intimidade, sua vida privada, honra e imagem violada. 

Nenhuma informação que tenha relação com dispositivos supracitados pode ser 

rememorada sem qualquer limitação, mesmo as que se referem a fatos criminosos, sob pena de 

violação dos direitos fundamentais. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Dada a importância do tema discutido, o desenvolvimento do presente estudo 

possibilitou uma análise da violação do Direito ao Esquecimento, sendo ela uma forma de tornar 

a pena perpétua, proibida pela Constituição Federal Brasileira. De modo geral, a sociedade 

possui um bloqueio em acolher o ex-detendo, alegando o perigo de convivência com esse 

indivíduo, mesmo depois que este já passou pela reabilitação, não mais praticou delitos e tem 

o desejo de reconstruir sua vida, em razão disso, como forma de afastá-lo, traz à tona seus 

deslizes para a sociedade com intenção de alertá-la em relação a esse indivíduo. Assim, esse 

direito perde sua vez, tirando a paz desse indivíduo e o mais importante, sua dignidade. 
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