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RESUMO 

A Internet modificou a nossa forma de viver e convier em sociedade. Moldamos novas 
tecnologias e rapidamente o nosso comportamento tem sido moldado por elas. O equilíbrio 
entre memória e esquecimento na Internet é um tema extremamente desafiador e relevante 
para o nosso tempo, pois envolve não somente o eventual conflito entre direitos fundamen-
tais, mas também valores sociais, culturais e históricos. O debate a respeito de um “direito 
ao esquecimento” não é novo. Entretanto, a sua tutela na Internet ganha novos e relevantes 
desafios. O primeiro desafio está relacionado a definição do que se entende por “direito ao 
esquecimento”. No Brasil não existe um, mas vários “direitos ao esquecimento”. O termo 
tem sido utilizado como uma “bala de prata” e, em muitos casos, não há um “direito ao 
esquecimento”, mas sim a tutela de outros direitos já existentes, sendo o termo empregado 
apenas como um acessório que, não raro, ofusca o debate principal a respeito da necessária 
ponderação de princípios em colisão. A presente dissertação pretende demonstrar as múlti-
plas facetas atribuídas ao “direito ao esquecimento” no Brasil, assim como, apresentar uma 
necessária distinção entre o que se entende por apagamento de dados pessoais, desindexa-
ção e “esquecimento” na Internet, que preferimos chamar de requerimento para remoção 
de conteúdo lícito do passado. Um dos maiores desafios para a tutela da remoção de conte-
údo online é sua efetividade, assim, serão apresentadas barreiras e possíveis efeitos colate-
rais inerentes às tutelas daqueles que desejam ser “esquecidos”. Ao final, apresentaremos 
uma proposta para tutela possível relacionada ao aperfeiçoamento de importantes ferra-
mentas presentes na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ao uso e desenvolvimento 
de mecanismos alternativos de solução de controvérsia e serão sugeridos critérios para a 
necessária ponderação a ser realizada nos casos em que se verifica um conflito entre liber-
dade de expressão e informação e direitos da personalidade.  

Palavras-chave: Apagamento. Desindexação. Esquecimento. Proteção de dados pessoais. 

Liberdade de expressão. 



 
 

     

ABSTRACT 

The Internet has changed the way we live and behave in society. We shape new technolo-
gies and quickly our behavior has been shaped by them. The balance between memory and 
forgetfulness on the Internet is an extremely challenging and relevant topic for our time, as 
it involves not only the eventual conflict between fundamental rights, but also social, cul-
tural and historical values. The debate about a “right to be forgotten” is not new. However, 
its tutelage on the Internet gains new and relevant challenges. The first challenge is related 
to the definition of what is meant by “the right to be forgotten”. In Brazil, there is not one, 
but several “rights to forgetting”. The term has been used as a “silver bullet” and, in many 
cases, there is no “right to be forgotten”, but the protection of other existing rights, the 
term being used only as an accessory that, often, overshadows the main debate about the 
necessary weighting of colliding principles. The present dissertation intends to demonstrate 
the multiple facets attributed to the “right to be forgotten” in Brazil, as well as to present a 
necessary distinction between what is meant by the deletion of personal data, deindexation 
and “forgetfulness” on the Internet, which we prefer to call requirement to remove lawful 
content from the past. One of the biggest challenges for the protection of online content 
removal is its effectiveness, thus, barriers and possible side effects inherent to the protec-
tion of those who wish to be “forgotten” will be presented. In the end, we will present a 
proposal for possible protection related to the improvement of important tools present in 
the General Law for the Protection of Personal Data, the use and development of alterna-
tive dispute settlement mechanisms and criteria will be suggested for the necessary consid-
eration to be carried out in cases where there is a conflict between freedom of expression 
and information and personal rights. 

Keywords: Erasing. Deindexation. Forgetfulness. Protection of personal data. Freedom of 
expression. 
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INTRODUÇÃO 

 
S. é um senhor de setenta anos. Professor universitário e médico já aposentado. Vi-

veu sua vida na chamada era analógica. Ao migrar para o mundo digital, conta com a ajuda 

de seu filho C. para desbravar as maravilhas da Internet. S. fica abismado com a infinidade 

de serviços e informações que podem ser acessadas, armazenadas e compartilhadas com 

poucos cliques. Depois de fornecer os seus dados pessoais, S. adquire bens e passa a utili-

zar serviços online. Ao descobrir os mecanismos de busca S. realiza uma busca com o seu 

próprio nome e imediatamente constata a existência de várias páginas que instantaneamen-

te trazem para o presente informações do passado gravadas no índice do buscador.  

Dentre os muitos resultados apresentados, um lhe chama a atenção e lhe entristece. 

Uma importante revista tinha digitalizado todo o seu acervo e com isso foi indexada uma 

notícia de quarenta anos atrás que associa o nome de S. a uma imperícia médica, fruto de 

um deslize de sua mocidade e até então esquecido. Tal notícia estava desatualizada e pas-

sado tanto tempo, na visão de S., o fato era irrelevante. S. já havia respondido administrati-

va e judicialmente e, superado o fato, tinha construído uma reputação nova de sucesso e 

prestígio. Portanto, absolvido pelos olhos da lei, não compreendia a relevância da informa-

ção permanecer disponível para todos aqueles que realizassem uma busca com o seu nome 

no mecanismo de busca. S. também já estava descontente com os incontáveis e-mails rece-

bidos depois de ter fornecido os seus dados para usufruir de bens e serviços online. O que 

fazer?  

S. conversa com o seu filho C.  que, além de ajudá-lo a navegar na Internet, era es-

tudante de direito. C. lhe conta que a remoção de um conteúdo lícito do passado somente é 

possível em situações excepcionalíssimas, uma vez que tal pleito deve ser ponderado com 

outros direitos como a liberdade de expressão, informação e o interesse público. Destaca 

ainda, que com o maior registro da vida proporcionado pela Internet esse tipo de pedido 

tem aumentado, mas, ainda assim, não é concedido sem a análise dos direitos envolvidos e 

pode ser pleiteado diretamente para a revista que originou a publicação, sendo possível 

também o pedido para o exercício do direito de resposta ou atualização da notícia.  Com 

relação aos dados fornecidos, C. lhe explica que S. pode requerer a revogação do consen-

timento dado ou ainda solicitar o apagamento dos seus dados pessoais. Por fim, observa 

que apesar de não serem direitos absolutos, uma vez que devem sempre ser sopesados com 

outros relevantes direitos, tais requerimentos poderiam ajudar S. a amenizar a lembrança de 

algo que desejava esquecer e controlar o tratamento dos seus dados pessoais. 
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O exemplo é comum e muitos outros poderiam ter sido apresentados para ilustrar 

como as novas tecnologias modificaram a nossa percepção de memória e esquecimento. 

Os debates a respeito de um “direito ao esquecimento” não são novos1. No direito 

penal existem decisões e artigos de que abordam a ideia de um “direito a ser esquecido” 

relacionado a condenações criminais e a possibilidade de alguém que cumpriu a sua pena 

ser ressocializado e não conviver com fatos do passado que podem lhe ocasionar danos.  

Como exemplo, pode ser citado o caso Lebach como um dos precedentes relevantes 

que abordam o tema.  O caso retrata o julgamento ocorrido em 1969 na Alemanha a respei-

to de um cidadão que supostamente esteve envolvido no assassinato de quatro soldados 

alemães na cidade de Lebach. Tendo esse cidadão já cumprido a sua pena, pouco antes de 

sua liberação, um programa de televisão decide recontar a história utilizando o nome desse 

cidadão que já havia cumprido a sua pena.  

Nesse momento, ajuizada ação com o objetivo de impedir que o referido programa 

fosse ao ar, uma vez que a lembrança de tais fatos poderia ser vista fora de seu contexto 

atual, bem como teriam o potencial de ocasionar danos ao cidadão que já havia cumprido a 

sua pena. O Tribunal Constitucional Alemão reconheceu nesse caso o direito de o cidadão 

ser “esquecido” por entender que a reconstituição dos fatos, por meio do programa de tele-

visão, exporia o acusado a danos injustos em virtude do cumprimento da pena que lhe ha-

via sido imposta2.  

 O desejo de ser esquecido no âmbito da Internet reacendeu os ânimos e trouxe no-

vos contornos e cores para a análise das características, limites e real efetivação de um “di-

reito ao esquecimento”. Isso porque, a Internet revolucionou a forma como acessamos, 

armazenamos e compartilhamos informações. Novos suportes foram criados. Novas for-

mas de armazenamento, compartilhamento e resgate de informação têm sido desenvolvidas 

e implementadas e, assim, informações antes restritas a um pequeno grupo de pessoas po-

dem facilmente atingir o mundo todo em questão de segundos.  

O conceito bem como os parâmetros e limites do que seria um “direito ao esqueci-

mento” foram drasticamente ampliados e modificados depois da decisão de 13 de maio de 

 
1 Conforme leciona Otavio Luiz Rodrigues Junior “O interesse doutrinário pelo tema, contudo, não é recente. 
Desde o início da década de 1990, encontram-se artigos e livros no Brasil que cuidam, de modo direto ou 
incidental, do “direito ao esquecimento”. In: RODRIGUES Jr, Otavio Luiz. Brasil debate direito ao esqueci-
mento desde 1990. Consultor Jurídico, São Paulo, 27 nov. 2013. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2013-nov-27/direito-comparado-brasil-debate-direito-esquecimento-1990 – Aces-
so em 11 jan. 2020. 
2 FERRAZ, José Eduardo Junqueira. VIOLA, Mario. O direito ao esquecimento. Disponível em: 
https://itsrio.org/wp-content/uploads/2017/06/Direito-ao-esquecimento.pdf . Acesso em 11 jan. 2020. 
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2014, do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) referente ao caso Costeja Gon-

záles.  

No caso, que jamais será esquecido, o Sr. Mario Costeja Gonzáles pleiteou e obteve 

sucesso em seu pedido para desindexação de um conteúdo do buscador Google, uma vez 

que passados vários anos uma notícia desatualizada associada ao seu nome aparecia nos 

primeiros resultados do buscador. Apesar de se referir a desindexação de conteúdo do me-

canismo de busca, a decisão ficou conhecida mundialmente e esse passou a ser um marco 

para o pleito de um “direito ao esquecimento” na Internet. Tanto isto é verdade que pouco 

tempo depois de proferida tal decisão a Google recebeu milhares de pedidos para a desin-

dexação de conteúdo3.  

No Brasil, sob o pretexto de um “direito ao esquecimento” muitos pedidos são rea-

lizados e ações são ajuizadas. A ausência de parâmetros sólidos para estabelecer os limites 

desse suposto direito, contudo, proporcionam incontáveis dúvidas e incertezas a respeito de 

sua tutela.  

O desejo de ser esquecido acometeu milhares de pessoas insatisfeitas com as infor-

mações associadas aos seus nomes nos mecanismos de busca. Entretanto, a ausência de 

definição proporciona a banalização do termo “direito ao esquecimento” que, não raro, é 

utilizado para designar a tutela de outros institutos já consagrados, como o direito à priva-

cidade, imagem e honra, ou para a prática de abusos quando utilizado sem limites e crité-

rios por políticos e pessoas que desejam reescrever as suas próprias histórias.  

O desejo de ser esquecido jamais deve ser um “super direito” apto a remover toda e 

qualquer informação do passado. Tampouco deve ser um atalho para encurtar o necessário 

e complexo debate que a sua tutela proporciona. 

Há que se sopesar a tutela da memória com acuidade a fim de evitar que abusos e 

contrassensos sejam cometidos em nome de um desejo privado de ser esquecido que pode 

comprometer a memória social, a liberdade de expressão e informação e o interesse públi-

co, o que demonstra a real necessidade do estudo do tema. 

O “direito ao esquecimento” encontra a sua base teórica nos direitos da personali-

dade e, como afirmado em um dos mais tradicionais escritos sobre o tema, do século XIX, 

as questões afetas à privacidade são tão antigas quanto a própria humanidade4. A despeito 

 
3 A esse respeito, mostra-se importante analisar o relatório de transparência disponibilizado pelo Google, o 
qual demonstra o crescimento do número de pedidos de remoção de conteúdo : 
https://transparencyreport.google.com/ - Acesso em 08 jul. .2018.  
4 WARREN, D. Samuel; BRANDEIS, Louis D. The right to Privacy. Harvard Law Review, 1890. 
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disso, é preciso, de tempos em tempos, enfrentar novos desafios e repensar o alcance desse 

direito. 

Antigamente o direito à privacidade foi conceituado como um “direito de ser deixa-

do em paz” (right to be let alone), que carecia de tratamento específico, tanto na legislação 

quanto na jurisprudência. Na época, as ameaças a esse direito provinham, principalmente, 

de recentes invenções, como a máquina fotográfica, ou da mudança de hábitos sociais, que 

propiciaram a proliferação de jornais sensacionalistas5. 

Em razão de suas próprias características estruturais, a Internet reacendeu as discus-

sões a respeito da privacidade, da proteção de dados pessoais e do que se entende por um 

“direito ao esquecimento”. Bem por isso, mostra-se de extrema relevância o estudo do “di-

reito ao esquecimento”, jamais será absoluto e encontra limites na liberdade de expressão e 

informação, bem como no interesse público e histórico da sociedade.  

A presente dissertação não tem por objetivo esgotar o tema, mas, sim, lançar novas 

luzes a respeito da tutela de um “direito ao esquecimento”. Para tanto, é dividida em três 

grandes partes. A primeira intitulada “origens do debate”, engloba quatro subtópicos em 

que relatamos a influência da Internet para memória e esquecimento, o debate a respeito de 

um “direito ao esquecimento” na União Europeia e nos Estados Unidos da América e os; 

os contornos do tema no Brasil. Na segunda parte “necessária distinção entre apagamento 

de dados pessoais, desindexação e esquecimento para o contexto brasileiro”, apresenta-

mos diferença existentes entre tais tutelas que não devem ser tratadas como sinônimos. Na 

terceira parte “barreiras, efeitos colaterais e propostas para a tutela possível”, serão apre-

sentados em três subtópicos, em que abordaremos as barreiras para efetivação, os efeitos 

colaterais inerentes ao desejo de ser esquecido e, por fim, realizaremos a indicação de pro-

postas para uma possível tutela do requerimento para o apagamento de dados pessoais, a 

desindexação de conteúdo do mecanismo de busca e para o requerimento de remoção de 

conteúdo lícito do passado na Internet.  

 
5 PARENTONI, Leonardo. O Direito ao Esquecimento (Right to oblivion). In. DE LUCCA, Newton; SI-
MÃO FILHO, Adalberto; Cíntia Rosa Pereira de (coords.) Direito & Internet III – Tomo I: Marco Civil da 
Internet (Lei n. 12.965/2014) – São Paulo. Quartier Latin, 2015, p. 539. 
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CONCLUSÃO 

Memória e esquecimento representam importantes papeis na vida do ser humano.  

Há que se lembrar de fatos relevantes, históricos, de interesse público. A memória desem-

penha um fator primordial para a evolução da sociedade, manutenção de princípios, valores 

e até mesmo para não cometermos os mesmos erros do passado. Por seu turno, o esqueci-

mento também tem um relevante papel, pois, não obstante a necessidade de lembrança de 

certos fatos do passado, com relação a tantos outros há que se seguir a diante para a cons-

trução de novos caminhos. Assim, o esquecimento também pode representar um fator de 

mudança e de importância para a sociedade. 307 

Apesar dos benefícios de uma supermemória, a memória artificial poderá dar ori-

gem a uma sociedade “memoriosa”, semelhante à Funes, personagem de JORGE LUIS BOR-

GES, que se tornou incapaz de pensar308. Com uma lembrança total e imediata, não seria-

mos capazes de esquecer diferenças, generalizar ou abstrair, pois ficaremos presos a deta-

lhes, com uma eterna visão presente de um passado309. 

A vida seria infernal se lembrássemos de cada detalhe vivido. Como distinguir um 

momento memorável de um simples detalhe trivial da vida? Um dos episódios da série 

“Black Mirror” intitulado “Toda a Sua História”310 relata um futuro fantasioso em que as 

pessoas possuem uma tecnologia ligada ao próprio sistema nervoso que permite que todas 

as vivências do dia a dia sejam armazenadas, garantindo acesso direto e simples a todas as 

memórias categorizadas – seja por ano, por pessoa ou pela compartimentalização de esco-

lha do usuário. Além do acesso pessoal às lembranças, estas podem ser reproduzidas e 

compartilhadas, repassadas como partes de um filme.  

 
307 A esse respeito, destaca-se o que leciona o Professor Simão a respeito da função do tempo para o direito: 
“É exatamente dessa função de fixação de memória, de ordenação do passado, de compreensão do presente e 
previsão do futuro que decorre outra: a necessária finitude das relações jurídicas como forma de pacificação 
dos conflitos”. SIMÃO, José Fernando. Prescrição e decadência: início dos prazos. São Paulo. Atlas, 2013, 
p. 4. 
308 “Havia aprendido sem esforço o inglês, o francês, o português, o latim. Suspeito, contudo, que não era 
muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. No mundo abarrotado de Funes 
não havia senão detalhes, quase imediatos”. (BORGES, Jorge Luis. Funes, o Memorioso. Disponível : 
http://www.gradadm.ifsc.usp.br/dados/20141/SLC0630-1/Funes,%20o%20Memorioso.pdf . Acesso em: 
11.jan.2020. 
309 Alerta semelhante é realizado por Nicholas Carr: “o que dá à verdadeira memória sua riqueza e seu cará-
ter, para não dizer seu mistério e sua fragilidade, é a contingência. Ela existe no tempo, mudando conforme o 
corpo muda. (...) Quando passamos a usar a internet em substituição à memória pessoal, evitando o processo 
interno de consolidação, corremos o risco de esvaziar nossa mente de suas riquezas”. (CARR, Nicholas. 
Como viver na era digital. Tradução de Bruno Fiuza. Prisa Edições. Rio de Janeiro, 2012) 
310 O título do episódio em inglês é “The Entire History of You”. NETFLIX. Black Mirror. S01E043. “The 
Entire History of You”. 2016. Disponível em: https://www.netflix.com/title/70264888. Acesso em 09 jul. 
2018.  
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O episódio relata o dia a dia dessa sociedade, sendo certo que a personagem prin-

cipal vive e revive os momentos do seu cotidiano como uma entrevista de emprego e um 

jantar com amigos. A cada “rebobinada” para checar detalhes do passado surge uma nova 

interpretação do que poderia ter acontecido ou do que realmente ocorreu. Há, então, a de-

monstração da catástrofe que é alguém que vive apenas em função de memórias do passa-

do. 

O Brasil é conhecido por ser um dos países que mais utiliza, integra e se informa 

por meio da Internet. Uma pesquisa do IBGE revelou que temos 116 milhões de brasileiros 

conectados à Internet311. Ainda é pouco se comparado ao número total de brasileiros, pois 

uma grande parcela da população ainda não está conectada. Ainda assim, o Brasil atingiu 

127 milhões de usuários no Facebook312. O YouTube recebe mais de 300 horas de vídeo 

por minuto em sua plataforma313 e o mecanismo de busca da Google já recebeu mais de 

78.9831 pedidos brasileiros de desindexação de conteúdo314.    

Os dados se multiplicam a cada ano e demonstram nitidamente que a forma pela 

qual acessamos a informação mudou. Não por acaso a sociedade atual é conhecida como 

Sociedade da Informação, em que facilmente pode se ter acesso a inesgotáveis tipos de 

conteúdo. Não existem imposições que outrora representavam barreiras ao acesso à infor-

mação, tais como a distância, o tempo ou o volume para o acondicionamento, recuperação 

e transmissão de dados que podem ser disseminados instantaneamente por meio da Inter-

net. 

Não há dúvidas de que a Internet revolucionou a vida em sociedade, quer seja no 

trabalho, lazer, saúde, educação, segurança, ou em qualquer outro tipo corriqueiro de ativi-

dade, a Rede mundial de computadores fornece um incontável número de atrativos que se 

tornaram essenciais para a sociedade. Novas ferramentas foram moldadas e o uso de tais 

ferramentas passaram a moldar o nosso comportamento.  

 
311 GOMES, Helton Simões. Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas à internet, diz IBGE. G1, São 
Paulo, 21 fev. 2018. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-
milhoes-de-pessoas-conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml. Acesso em:11.jan.2020. 
312 OLIVEIRA, Felipe. Facebook chega a 127 milhões de usuários mensais no Brasil. Folha de São Paulo, 
São Paulo, 18 jul. 2018. Disponível em:  https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-
milhoes-de-usuarios-mensais-no-brasil.shtml. Acesso em:11.jan.2020. 
313 EXAME. YouTube completa 10 anos com rei do vídeo na Internet. Revista Exame. Disponível em: 
https://exame.abril.com.br/tecnologia/youtube-completa-10-anos-como-rei-do-video-na-internet/. Acesso em: 
11.jan.2020. 
314 GOOGLE. Relatório de Transparência. Disponível em: 
https://transparencyreport.google.com/government-removals/by-country/BR?hl=pt_BR – acesso em 
11.jan.2020. 
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Vivemos em uma sociedade marcada pela mudança na forma de obtenção de in-

formação e marcada pela mudança dos formadores de opinião. Passados de meros recepto-

res, para produtores de informação e atualmente qualquer um com acesso à internet pode 

produzir uma notícia e manifestar livremente as suas opiniões e pensamentos. 

Mas não é só. A compreensão e valoração do que se entende por privacidade parece 

estar em constante evolução. Detalhes do cotidiano são corriqueiramente divulgados e infe-

rências são realizadas sem o controle dos titulares de dados pessoais.  

Nesse contexto de superinformação e exposição em que se torna possível divulgar, 

armazenar, reter e acessar informações e dados pessoais com extrema facilidade, criamos 

uma super memória, uma memória artificial, apta a congelar imagens passadas no presente 

e resgatar fatos do passado que podem influenciar a nossa tomada de decisão presente.  

Diante disso, é crescente a conscientização e preocupação com a privacidade, que 

não é mais apenas um “direito de estar só”, mas está relacionada ao controle de dados pes-

soais. Tanto isto é verdade, que muitos países, como o Brasil, passaram a contar com uma 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Lei brasileira prevê princípios e diretrizes para 

o tratamento de dados pessoais e dentre os direitos dos titulares de dados pessoais está a 

possibilidade de requisição de apagamento de dados pessoais. Além disso, a fim de possi-

bilitar que informações pessoais não sejam mais tratas quando esgotada a finalidade do 

tratamento ou ainda que sejam utilizadas para finalidades genéricas, a Lei também estabe-

lece o princípio da finalidade e mínima coleta de dados pessoais.  

Depois da decisão proferida no caso Costeja, apesar de não se encontrar positivado 

na legislação brasileira, a ideia de um “direito ao esquecimento” foi importada para o Bra-

sil com múltiplos contorno. Portanto, é possível afirmar que no Brasil, não existe um, mas 

sim vários “direitos ao esquecimento”, sendo tal aplicação realizada como sinônimo de 

outros direitos e, em muitos casos de forma abusiva. O termo tem sido utilizado como uma 

balada de prata. Um atalho. Ou ainda, um acessório que ofusca o debate principal a respei-

to do necessário debate e ponderação de todos os pontos envolvidos em uma demanda por 

remoção de conteúdo.  

Por tais motivos, sugerimos a necessária distinção entre o que se entende por apa-

gamento de dados pessoais e desindexação e optamos por substituir o termo vago e impre-

ciso relacionado do “direito ao esquecimento” por requisição para remoção de conteúdo 

lícito do passado. 
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A fim de viabilizar a tutela do apagamento de dados pessoais sugere-se que sejam 

aperfeiçoadas as ferramentas implementadas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

como a correção, anonimização, os princípios da mínima coleta de dados pessoais, da fina-

lidade e da diretriz de privacy by desing; Ainda, o aperfeiçoamento dos mecanismos de 

resolução alternativa de conflito para a atualização, correção e requisição de desindexação 

de conteúdo que viole as políticas e termos de uso dos mecanismos de busca podem repre-

sentar um meio célere e eficaz para a tutela desses pleitos. O direito de resposta também 

deve ser utilizado de forma preferencial ao pleito por remoção de conteúdos lícitos.  

Observa-se que a futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais brasi-

leira terá um relevante papel para a conscientização da população com relação aos seus 

direitos e deverá ditar as balizas permitidas para o uso de tais dados pelos agentes de tra-

tamento de dados. Em uma economia movida por dados pessoais e com o aumento do re-

gistro da vida e a ampla circulação em um mundo de dados, saber os limites para o contro-

le, por parte dos titulares, e o uso, por parte dos agentes de tratamento, será fundamental.  

Em que em caso de conflito entre liberdade de expressão e informação e a requi-

sição para remoção de conteúdo lícito do passado ou o pleito para desindexação de conte-

údo do mecanismo de busca, entendemos que cada caso deve ser analisado de forma única 

pelo Poder Judiciário. Com a dupla ponderação das variáveis possíveis e implicações rela-

cionadas ao caso concreto, tendo em vista os seguintes parâmetros: (i) interesse público; 

(ii) a veracidade de informação; (iii) a existência (ou não) de efeitos em virtude o lapso 

temporal. (iv) a existência (ou não) de dano; (v) o papel de figura pública desempenhado 

por quem pleiteia; (vi) o papel desempenhado na vida profissional de quem pleiteia; (vii) a 

tutela de liberdade de expressão; (viii) a vedação da censura; (ix) a tutela da liberdade de 

informação e; (x) o dever de preservação da memória. Reitera-se que não se trata de parâ-

metros estáticos e tampouco esgotam a possibilidade de outras balizadas serem utilizada 

para a ponderação dos princípios em colisão em cada caso concreto. 

Esquecer é tão vital quanto lembrar. Entretanto, não há como o esquecimento for-

çado (ou abusado) se tornar a regra e a liberdade de expressão, informação e o dever de 

memória a exceção. 
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ANEXO I  

Tradução dos 13 critérios e comentários apresentados pela Grupo de Trabalho artigo 29 
(Article 29 Data Protection Working Party) a respeito da implementação da decisão profe-
rida no caso Costeja. 

O documento original em inglês está disponível em: https://ec.europa.eu/justice/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf 

 

CRITÉRIO 

 

COMENTÁRIO 

1. O resultado da pes-
quisa está relacio-
nado a uma pessoa 
natural - ou seja, 
um indivíduo? E o 
resultado da pesqui-
sa é referente a pes-
quisa realizada com 
o nome do titular 
dos dados? 

O julgamento do caso Google (Costeja) reconheceu o impacto 
específico que uma pesquisa na Internet, com base no nome de um 
indivíduo, pode ter no seu direito de respeitar a vida privada. 

As Autoridades Nacionais de Proteção de Dados (ANPDs) tam-
bém considerarão pseudônimos e apelidos como termos de pesqui-
sa relevantes quando o indivíduo puder estabelecer que está vincu-
lado à sua identidade real. 

2. O titular dos dados 
desempenha um pa-
pel na vida pública? 
O titular dos dados 
é uma figura públi-
ca? 

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) abriu uma exce-
ção para desindexação de titulares de dados que desempenham um 
papel na vida pública, onde há interesse do público em ter acesso a 
informações sobre eles. Este critério é mais amplo que o critério 
de 'figuras públicas'. 

O que constitui "um papel na vida pública"? 

Não é possível estabelecer com certeza o tipo de papel na vida 
pública que um indivíduo deve ter para justificar o acesso público 
às informações sobre ele por meio de um resultado de pesquisa. 

Contudo, a título de ilustração, políticos, altos funcionários públi-
cos, empresários e membros das profissões (regulamentadas) ge-
ralmente podem ser considerados como desempenhando um papel 
na vida pública. Há um argumento a favor do público poder buscar 
informações relevantes para suas funções e atividades públicas. 

Uma boa regra é tentar decidir onde o público que tem acesso a 
informações particulares - disponibilizadas por meio de uma pes-
quisa no nome do titular dos dados - os protegeria contra conduta 
pública ou profissional inadequada. 
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É igualmente difícil definir o subgrupo de 'figuras públicas'. Em 
geral, pode-se dizer que figuras públicas são indivíduos que, devi-
do às suas funções / compromissos, têm certo grau de exposição 
na mídia. 

A Resolução 1165 (1998) da Assembleia Parlamentar do Conselho 
da Europa sobre o direito à privacidade fornece uma possível defi-
nição de "figuras públicas". Ele afirma que “figuras públicas são 
pessoas que ocupam cargos públicos e / ou utilizam recursos pú-
blicos e, em termos mais gerais, todos aqueles que desempenham 
um papel na vida pública, seja na política, economia, artes, esfera 
social, esporte ou esporte. qualquer outro domínio ". 

Pode haver informações sobre figuras públicas que sejam genui-
namente privadas e que normalmente não devem aparecer nos 
resultados da pesquisa, por exemplo, informações sobre sua saúde 
ou familiares. Mas, como regra geral, se os candidatos forem figu-
ras públicas e as informações em questão não constituírem infor-
mações genuinamente privadas, haverá um argumento mais forte 
contra a exclusão da lista de resultados de pesquisa relacionados a 
eles. Na determinação do equilíbrio, a jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem (a seguir: TEDH) é especialmen-
te relevante. 

TEDH, von Hannover v. Alemanha (no.2), 2012: "O papel ou a 
função da pessoa em questão e a natureza das atividades objeto do 
relatório e / ou foto constituem outro critério importante, relacio-
nado ao precedente 1. Nesse sentido, deve ser feita uma distinção 
entre indivíduos particulares e pessoas que atuam em um contexto 
público, como figuras políticas ou figuras públicas. Por conseguin-
te, enquanto um indivíduo privado desconhecido do público pode 
reivindicar proteção particular de seu direito à vida privacida, o 
mesmo não acontece com figuras públicas (ver Minelli v. Suíça 
(dec.), nº 14991/02, 14 de junho de 2005, e Petrenco, citado acima, 
§ 55). É necessário fazer uma distinção fundamental entre fatos 
capazes de contribuir para um debate em uma sociedade democrá-
tica, relacionados aos políticos no exercício de suas funções ofici-
ais, por exemplo, e relatar detalhes da vida privada de um indiví-
duo que não exerce essas funções (ver Von Hannover, citado ab 
ove, § 63, e Standard Verlags GmbH, citado acima, § 47). ” 

3. O titular dos dados 
é menor? 

Como regra geral, se um titular de dados for menor de idade - por 
exemplo, ele ainda não tem 18 anos no momento da publicação 
das informações - é mais provável que as Autoridades Nacionais 
de Proteção de Dados (ANPDs) exijam a exclusão dos resultados 
relevantes. 

O conceito de "melhores interesses da criança" deve ser levado em 
consideração pelas ANPDs. Este conceito pode ser encontrado, 
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inter alia, no artigo 24 da Carta dos Direitos Fundamentais da UE: 
“Em todas as ações relacionadas às crianças, sejam elas tomadas 
por autoridades públicas ou instituições privadas, o melhor inte-
resse da criança deve ser uma consideração primordial”. 

4. Os dados estão pre-
cisos (corretos)? 

Em geral, "preciso" significa preciso quanto a um fato. Há uma 
diferença entre um resultado de pesquisa que se relaciona clara-
mente com a opinião de uma pessoa e outra que parece conter 
informações factuais. 

Na lei de proteção de dados, os conceitos de precisão, adequação e 
incompletude são similares. As ANPDs terão mais chances de 
considerar que a exclusão de um resultado de pesquisa é apropria-
da quando houver imprecisão quanto ao fato e quando isso apre-
sentar uma impressão imprecisa, inadequada ou enganosa de um 
indivíduo. Quando um titular de dados se opõe a um resultado da 
pesquisa, alegando que é impreciso, as ANPDs podem atender a 
essa solicitação se o requerente fornecer todas as informações 
necessárias para estabelecer os dados, são evidentemente impreci-
sos. 

Nos casos em que uma disputa sobre a precisão das informações 
ainda esteja em andamento, por exemplo, em tribunal ou quando 
houver investigação policial em andamento, as ANPDs podem 
optar por não intervir até que o processo seja concluído. 

5. Os dados são rele-
vantes e não exces-
sivos?  

a.  Os dados estão re-
lacionados à vida 
profissional do titu-
lar dos dados? 

b. O resultado da pes-
quisa está relacio-
nado a informações 
que supostamente 
constituem discurso 
de ódio / calúnia / 
difamação ou ofen-
sas semelhantes de 
expressão contra o 
requerente? 

c. Está claro que os 
dados refletem a 
opinião pessoal de 

O objetivo geral desses critérios é avaliar se as informações conti-
das em um resultado de pesquisa são relevantes ou não, de acordo 
com o interesse do público em geral em ter acesso às informações. 

A relevância também está intimamente relacionada à idade dos 
dados. Dependendo dos fatos do caso, as informações publicadas 
há muito tempo, por exemplo, 15 anos atrás, pode ser menos rele-
vante que as informações publicadas há 1 ano. 

As ANPDs avaliarão a relevância de acordo com os fatores descri-
tos abaixo. 

a. Os dados estão relacionados a vida profissional do titular dos 
dados? 

 Uma distinção inicial entre vida privada e vida profissional deve 
ser feita pelas ANPDs quando examinam a solicitação de retirada 
da lista. 

A proteção de dados - e a lei de privacidade mais amplamente - 
preocupam-se principalmente em garantir o respeito pelo direito 
fundamental à privacidade do indivíduo (e à proteção de dados). 
Embora todos os dados relativos a uma pessoa sejam dados pesso-
ais, nem todos os dados sobre uma pessoa são privados. Há uma 
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um indivíduo ou pa-
recem ser fatos veri-
ficados? 

distinção básica entre a vida privada de uma pessoa e sua persona-
lidade pública ou profissional. A disponibilidade de informações 
em um resultado de pesquisa se torna mais aceitável, menos revela 
sobre a vida privada de uma pessoa. 

Como regra geral, as informações relacionadas à vida privada de 
um titular de dados que não desempenha um papel na vida pública 
devem ser consideradas irrelevantes. No entanto, figuras públicas 
também têm direito à privacidade, embora de forma limitada ou 
modificada. 

É mais provável que as informações sejam relevantes se estiverem 
relacionadas à vida profissional atual do titular dos dados, mas 
muito dependerá da natureza do trabalho do titular dos dados e do 
interesse legítimo do público em ter acesso a essas informações 
por meio de uma pesquisa em seu site ou o nome dela. 

Duas perguntas adicionais são relevantes aqui: - Os dados sobre a 
atividade relacionada ao trabalho de uma pessoa são excessivos? - 
O titular dos dados ainda está envolvido na mesma atividade pro-
fissional?  

b. O resultado da pesquisa está vinculado a informações que são 
excessivas ou supostamente constituem discurso de ódio / difama-
ção / calúnia ou ofensas semelhantes na área de expressão contra o 

requerente? 

As ANPDs geralmente não têm poderes e não estão qualificados 
para lidar com informações que possam constituir uma ofensa civil 
ou criminal de 'discurso' contra o reclamante, como discurso de 
ódio, calúnia ou difamação. Nesses casos, as ANPDs provavel-
mente encaminharão os dados à polícia e / ou ao tribunal se uma 
solicitação de exclusão da lista for recusada. A situação seria dife-
rente se um tribunal tivesse ordenado que a publicação das infor-
mações fosse realmente uma ofensa criminal ou viola outras leis. 

No entanto, as ANPDs permanecem competentes para avaliar se a 
lei de proteção de dados foi cumprida. 

c. Está claro que os dados refletem a opinião pessoal de um indiví-
duo ou parecem ser fatos verificados?  

O status das informações contidas em um resultado da pesquisa 
também pode ser relevante, em particular a diferença entre opinião 
pessoal e fato verificado. As ANPDs reconhecem que alguns re-
sultados de pesquisa conterão links para conteúdo que pode fazer 
parte de uma campanha pessoal contra alguém, consistindo em 
"reclamações" e talvez comentários pessoais desagradáveis. Em-
bora a disponibilidade dessas informações possa ser prejudicial e 
desagradável, isso não significa necessariamente que as ANPDs 
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considerem necessário que os resultados de pesquisa relevantes 
sejam desmarcados. No entanto, as ANPDs terão mais probabili-
dade de considerar a exclusão da lista de resultados de pesquisa 
que contêm dados que parecem ser fatos verificados, mas que são 
de fato imprecisos. 

 

6. A informação é sen-
sível na acepção do 
artigo 8.o da Direti-
va 95/46 / CE? 

Como regra geral, os dados confidenciais (definidos no artigo 8 da 
Diretiva 95/46 / CE como 'categorias especiais de dados') têm um 
impacto maior na vida privada do titular dos dados do que dados 
pessoais 'comuns'. Um bom exemplo seria as informações sobre a 
saúde, sexualidade ou crenças religiosas de uma pessoa. As AN-
PDs têm maior probabilidade de intervir quando as solicitações de 
retirada da lista são recusadas em relação aos resultados de pesqui-
sa que revelam essas informações ao público. 

7. Os dados estão atua-
lizados? Os dados 
estão sendo disponi-
bilizados por mais 
tempo do que o ne-
cessário para a fina-
lidade do tratamen-
to? 

Como regra geral, as ANPDs abordarão esse fator com o objetivo 
de garantir que as informações que não sejam razoavelmente atu-
ais e que se tornem imprecisas porque estejam desatualizadas se-
jam excluídas. Essa avaliação dependerá da finalidade do proces-
samento original. 

8. O processamento 

de dados está pre-

judicando o titular 

dos dados? Os da-

dos têm um im-

pacto despropor-

cionalmente nega-

tivo na privacida-

de do titular dos 

dados?  

 

Não existe obrigação para o titular dos dados de demonstrar a exis-
tência de danos para solicitar a desindexação, ou seja, o dano não é 
uma condição para o exercício do direito reconhecido pelo TJUE. 
No entanto, onde houver evidências de que a disponibilidade de 
um resultado de pesquisa esteja prejudicando o titular dos dados, 
isso seria um forte fator a favor da desindexação. 

A Diretiva 95/46 / CE permite que os dados sujeitos ao objeto 
sejam processados quando houver motivos legítimos convincentes 
para fazê-lo. Onde houver uma objeção justificada, o controlador 
de dados deve parar de processar os dados pessoais. 

Os dados podem ter um impacto desproporcionalmente negativo 
no titular dos dados, quando um resultado de pesquisa se relaciona 
a um delito trivial ou tolo que não é mais - ou pode nunca ter sido 
- o assunto de debate público e onde não há interesse público mais 
amplo na disponibilidade da informação. 

9. O resultado da pes-
quisa está vinculado 
a informações que 
colocam o titular 
dos dados em risco? 

ANPD reconhecerá que a disponibilidade de determinadas infor-
mações por meio de pesquisas na Internet pode deixar os titulares 
de dados abertos a riscos como roubo de identidade ou persegui-
ção, por exemplo. Nesses casos, quando o risco é substancial, as 
ANPDs provavelmente consideram que a exclusão de um resulta-
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do de pesquisa é apropriada. 

10.   Em que contexto a 
informação foi pu-
blicada?  

a. O conteúdo foi 
voluntariamente 
tornado público pe-
lo titular dos dados? 

b. O conteúdo pre-
tendia ser tornado 
público? O titular 
dos dados poderia 
razoavelmente sa-
ber que o conteúdo 
seria tornado públi-
co? 

Se a única base legal para a disponibilidade de dados pessoais na 
internet for o consentimento, mas o indivíduo revogar seu consen-
timento, a atividade de processamento - ou seja, a publicação - não 
terá uma base legal e, portanto, deve cessar. 

Ao avaliar solicitações, a ANPD considerará se o link deve ser 
retirado da lista, mesmo quando o nome ou as informações não 
forem apagados antecipadamente ou simultaneamente da fonte 
original. 

Em particular, se o titular dos dados consentido com a publicação 
original, mas posteriormente, não puder revogar seu consentimen-
to e uma solicitação de exclusão da lista for recusada, as ANPDs 
geralmente consideram que a exclusão do resultado da pesquisa é 
apropriada . 

11. O conteúdo original 
foi publicado no 
contexto jornalísti-
co? 

As ANPDs reconhecem que, dependendo do contexto, pode ser 
relevante considerar se as informações foram publicadas para fins 
jornalísticos. O fato de as informações serem publicadas por um 
jornalista cujo trabalho é informar o público é um fator que deve 
pesar na balança. No entanto, esse critério por si só não fornece 
uma base suficiente para recusar uma solicitação, uma vez que a 
decisão distingue claramente entre a base legal para publicação 
pela mídia e a base legal para os mecanismos de pesquisa organi-
zarem os resultados da pesquisa com base no nome de uma pessoa. 

12. O editor original 
dos dados tem um 
poder legal - ou uma 
obrigação legal - de 
disponibilizar pu-
blicamente os dados 
pessoais? 

Algumas autoridades públicas têm o dever legal de disponibilizar 
publicamente certas informações sobre indivíduos - por exemplo, 
para fins de registro eleitoral. Isso varia de acordo com a lei e os 
costumes dos Estados-Membros. Onde for esse o caso, as ANPDs 
podem não considerar que a retirada da lista é apropriada enquanto 
persiste o requisito da autoridade pública de tornar as informações 
publicamente disponíveis. No entanto, isso deverá ser avaliado 
caso a caso, juntamente com os critérios de "desatualização" e 
irrelevância.  As ANPDs podem considerar que a exclusão da lista 
é apropriada, mesmo se houver uma obrigação legal de disponibi-
lizar o conteúdo no site original. 

13. Os dados estão rela-
cionados a um cri-
me? 

Os Estados-Membros da UE podem ter abordagens diferentes 
quanto à disponibilidade pública de informações sobre os infrato-
res e seus delitos. Podem existir disposições legais específicas que 
afetam a disponibilidade dessas informações ao longo do tempo. 
As ANPDs lidarão com esses casos de acordo com os princípios e 
abordagens nacionais relevantes. Como regra, as ANPDs são mais 
propensos a considerar a exclusão da lista de resultados de pesqui-
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sa relacionada a ofensas relativamente menores que ocorreram há 
muito tempo, enquanto são menos propensos a considerar a exclu-
são da lista de resultados relacionados a ocorrências mais graves 
que ocorreram mais recentemente . No entanto, esses problemas 
exigem uma consideração cuidadosa e serão tratados caso a caso. 
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ANEXO II  

Não só um, mas vários “direitos ao esquecimento” – Breve análise de decisões dos Tribu-
nais Estaduais brasileiros 

 
Processo 

 
Decisão pertinente 

 
Observações 

 

TJ/AC  Não foram localizadas decisões 

TJ/AL 
 

Processo  nº 
0720553-

76.2012.8.02.0001 
 

 
Publicação em 

26.07.2019 

Decisão que reformou a sentença 

de origem e rejeitou o “direito 

ao esquecimento” pleiteado por 

um funcionário da Polícia Fede-

ral em face do compartilhamento 

de uma matéria jornalística pela 

Federação Nacional dos Policiais 

Federais – FENAPEF. 

Fundamentos para o não reco-

nhecimento: interesse público, 

liberdade de expressão e in-

formação.  

No caso, entendemos que foi dada apli-

cação correta ao suposto “direito ao 

esquecimento”. O desembargador es-

clareceu que deveria prevalecer o direi-

to à liberdade de expressão e informa-

ção, bem como destacou que “não pode 

o embargante, pessoa pública, sob a 

justificativa de que tem direito ao es-

quecimento, querer manter a responsa-

bilidade de Federação que, consoante 

consignado alhures, se limitou a divul-

gar a existência de investigação de um 

fato atribuído ao demandante”. 
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TJ/AP 

Proc. nº 0015068-

51.2008.8.03.001 

Decisão que reconheceu um 

“direito ao esquecimento” em 

razão do abandono processual 

em caso de lesão corporal. Esgo-

tado o prazo processual foi pro-

ferida sentença absolutória que, 

dentre outros fundamentos, não 

obstante a inexistência de qual-

quer pleito, alegou a existência 

de um “direito ao esquecimento” 

da vítima.  

Fundamento para o reconheci-

mento de um “direito ao esque-

cimento”: artigo 64 do Código 

Penal. 

A sentença apresenta uma aplicação 

preocupante dada ao “direito ao esque-

cimento”, além de citar o artigo 64 do 

Código Penal, a decisão reconheceu de 

ofício um suposto (e não pleiteado) 

“direito ao esquecimento” da vítima 

autora (e não do réu) para justificar a 

decisão. 

Trecho da decisão: 

“É necessário que o magistrado tenha 
sensibilidade que o simples fato do 
processo não ser encerrado impede que 
a própria vítima siga em frente. A pró-
pria vítima abandona o processo por 
não ter mais interesse, seja porque a 
ferida já cicatrizou seja porque recon-
ciliou com o acusado. Manter assim um 
processo ativo apenas para cumprir 
formalidades legais seria violar o pró-
prio direito ao esquecimento da pró-
pria vítima”. 
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TJ/AM 

Proc. nº 4001809-

08.2019.8.04.0000 

Publicação em 

11.11.2019 

Decisão que reconheceu um 

“direito ao esquecimento” ao 

autor que teria o seu nome vincu-

lado a notícias relacionadas a um 

roubo à banco, o qual à época 

dos fatos teria tido interesse pú-

blico e grande repercussão. Ten-

do o autor da ação sido absolvido 

do suposto crime e passados 

quatro anos da decisão, o Tribu-

nal entendeu que o mecanismo 

de busca deveria desindexar as 

notícias relacionadas ao nome do 

autor. 

Fundamentos: Enunciado 531 

da VI Jornada de Direito Civil e 

a preocupante decisão proferida 

no REsp 1.660.168/RJ (Caso 

DNP), segundo a qual em casos 

“excepcionalíssimos” é possível 

a aplicação de um “direito ao 

esquecimento”, entretanto, tal 

excepcionalidade jamais consta 

das decisões. 

Note-se que o “direito ao esquecimen-

to” foi incorretamente utilizado como 

sinônimo de desindexação. Assim 

como, o Tribunal não realizou a devida 

ponderação de princípios em colisão. 

Liberdade de expressão e informação e 

direito do ofendido. Tampouco foi con-

siderada que a medida não oferece um 

“esquecimento”, uma vez que as notí-

cias permanecem acessíveis nos sites, 

assim como podem ser encontradas em 

outros mecanismos de busca.  
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TJ/BA 

Proc. nº 0022787-

18.2017.805.0000 

Publicação: 

19.03.2019 

Decisão que reconheceu um 

“direito ao esquecimento” e de-

feriu o pedido de desindexação 

de links referentes a processo 

penal arquivado do resultado de 

pesquisa dos mecanismos de 

busca com fundamento na reabi-

litação penal. 

Fundamento:  REsp 

1.660.168/RJ (Caso DNP), se-

gundo a qual em casos “excepci-

onalíssimos” é possível a aplica-

ção de um “direito ao esqueci-

mento”, entretanto, tal excepcio-

nalidade jamais consta das deci-

sões. 

A decisão mistura os conceitos de um 

“direito ao esquecimento” clássico 

fundamentado na reabilitação e ressoci-

alização com o conceito de desindexa-

ção. Além disso, não foi realizada pon-

deração dos princípios em conflito e 

tampouco sopesado o interesse público 

com relação à notícia. Ademais, o pró-

prio Relator reconhece a inexistência 

de “esquecimento”, uma vez que a ma-

téria poderá ser acessada por outros 

meios.  

Trecho da decisão: 

“ o pedido de supressão de links refe-

rentes a processo penal já arquivado 

encontra guarida tanto no direito ao 

esquecimento, como no instituto da 

reabilitação assegurado pela legisla-

ção penal (...) Cumpre ao Google e ao 

Yahoo a remoção de links do resultado 

das pesquisas de busca referente a 

matéria em exame, o que não impedirá 

o acesso ao conteúdo por outros mei-

os”. 
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TJ/CE 

Proc. nº 0628757-

20.2017.8.06.0000 

Decisão que reconheceu a exis-

tência de um “direito ao esque-

cimento” e confirmou o pedido 

de antecipação de tutela para a 

desindexação de links do meca-

nismo de busca que associam o 

nome da autora a outras ações 

judiciais em que figura como 

autora, uma trabalhista e uma em 

que representa a sua filha que 

passou por uma enfermidade.  

 

Fundamento: REsp 

1660168/RJ (Caso DNP), o qual 

dispõe que em casos “excepcio-

nais” é possível o reconhecimen-

to de um “direito ao esquecimen-

to”, entretanto, não há qualquer 

parâmetro ou informação a res-

peito de qual seria tal excepcio-

nalidade. 

A decisão confunde “esquecimento” 

com desindexação. Além disso, não 

levou em consideração o interesse pú-

blico com relação a indexação dos pro-

cessos em que a autora figura no polo 

passivo e tampouco ponderou a inefeti-

vidade da medida, pois os processos 

poderão ser facilmente localizados por 

meio de consulta aos Tribunais.  
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TJ/DF 

Proc. nº 0716588-

42.2018.8.07.0001 

Publicação em: 

27.07.2019 

Decisão que rejeitou o pedido 

para a desindexação de notícias 

atuais relacionadas ao envolvi-

mento do autor em uma das fases 

da “Operação Lava Jato”.  

Fundamento: liberdade de ex-

pressão e interesse público.  

A decisão rejeitou o reconhecimento de 

um “direito ao esquecimento” e corre-

tamente observou que a ação não foi 

ajuizada em face dos mecanismos de 

busca e não dos sites que publicaram as 

notícias. Além disso destacou-se a con-

temporaneidade das notícias e o inte-

resse público: 

Trecho da decisão: 

“A divulgação de informação relevante 

e contemporânea aos fatos, objeto de 

apuração em matérias jornalísticas 

disponibilizadas pelos sítios eletrônicos 

de busca não se enquadra em situação 

de “direito ao esquecimento”. 

TJ/ES 

Proc. nº  0000831-

50.2018.8.08.0024 

Publicação em: 

22.10.2019 

Decisão que reconheceu um 

“direito ao esquecimento” com 

relação a notícias que relaciona-

vam o autor ao crime de lesão 

corporal por violência doméstica. 

Embora o autor da ação não te-

nha comprovado qualquer dano 

com relação às matérias jornalís-

ticas, o Tribunal reconheceu a 

existência de um “direito ao 

esquecimento”. 

Fundamentos: Enunciado n.º 

531, da VI Jornada de Direito 

Civil e REsp. 1.334.097/RJ, caso 

Chacina da Candelária. 

A decisão utilizou como conceito de 

“direito ao esquecimento” o apresenta-

do no REsp. 1.334.097/RJ, caso Chaci-

na da Candelária, segundo o qual seria 

“um direito de não ser lembrado contra 

a sua vontade”. Não foi realizada a 

necessária ponderação entre liberdade 

de expressão, informação e interesse 

público referente às matérias jornalísti-

cas em questão. 
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TJ/GO 

Proc. nº 5232889-

82.2018.8.09.0000 

Publicação em: 

13.08.2018 

Decisão que rejeitou o acolhi-

mento de um “direito ao esque-

cimento” em pedido liminar em 

que o autor da ação que desejava 

desassociar o seu nome à notí-

cias atuais relacionadas a uma 

quadrilha. 

Fundamentos: liberdade de 

informação, liberdade de im-

prensa e contemporaneidade da 

notícia que se pretendia apagar. 

A decisão corretamente ponderou li-

berdade de expressão, informação e 

direitos da personalidade. Diante da 

atualidade da notícias e da constatação 

no sentido de que a matéria jornalística 

não apresentava elementos desabona-

dores, mas sim cumpria o seu papel de 

informar, não foi reconhecido um “di-

reito ao esquecimento”. 

Trecho da decisão: 

“o direito ao esquecimento não é abso-

luto, devendo ser confrontado com o 

direito de informação e a liberdade de 

imprensa, direitos que certamente se-

rão profundamente sopesados quando 

do julgamento de mérito 

(...)considerando que os fatos suposta-

mente praticados são recentes e que as 

matérias jornalísticas apenas cumprem 

o seu papel de informar a sociedade, 

não ferindo nenhum direito de persona-

lidade dos recorrentes, nesta fase pre-

liminar, tem-se por ausente a verossi-

milhança do direito alegado” 
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TJ/MA 

Proc. nº 0809818-

60.2018.8.10.0000  

Publicado em: 

18.03.2019 

Decisão que rejeitou o um “di-

reito ao esquecimento” requerido 

pelo autor da ação em virtude da 

veiculação de matérias jornalísti-

cas que associavam o seu envol-

vimento em um crime cometido 

no mesmo ano e ainda em fase 

de investigações. 

Fundamentos: liberdade de 

informação, interesse público e 

atualidade da notícia. 

A decisão considerou a atualidade da 

notícia e o interesse público para negar 

a existência de um “direito ao esqueci-

mento”. 

Trecho da decisão: 

“no caso dos autos, a notícia supos-

tamente inverídica veiculada pela parte 

agravada não se distancia em demasia 

da data do fato supostamente ilícito 

atribuído ao agravante, não tendo sido 

sequer comprovada, em verdade, que a 

matéria não condiz com a realidade 

dos fatos já que o agravante ainda 

responde ação penal (Processo n° 

546/2018) decorrente desse fato, moti-

vo pelo qual não incide o direito ao 

esquecimento (...) persiste o interesse 

público na divulgação da informação, 

não havendo que se falar, ao menos a 

princípio, em ilicitude da notícia veicu-

lada pela agravada e, por consequên-

cia, em direito ao esquecimento” 

TJ/MG 

Proc. nº  0107309-

36.2013.8.13.0342 

Publicação em: 

09.08.2018 

Decisão que reconheceu um 

“direito ao esquecimento” ao 

autor que pleiteou a remoção de 

conteúdo de matérias jornalísti-

cas a respeito de denúncias calu-

niosas após 2 anos do trânsito em 

julgado da sentença absolutória. 

Fundamentos: Constituição 

artigo 5º, X e Código Civil artigo 

21. 

O caso envolve o direito de imagem e 

a veiculação de informações inverídi-

cas. Foi reconhecida existência de ca-

lunia com relação ao autor e danos à 

imagem. Ou seja, o caso não envolve a 

veiculação de um fato verídico. Por tal 

motivo, entendemos que não seria ne-

cessário falar em um “direito ao esque-

cimento”, mas sim a utilização das 

normas já existentes no ordenamento 

jurídico brasileiro.  
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TJ/MS 

Proc. nº 0003244-

97.2019.8.12.0021 

Publicação em: 

26.09.2019. 

Decisão que reconheceu um 

“direito ao esquecimento” ao 

autor como sinônimo da tutela 

prevista no art. 63 do Código 

Penal, segundo a qual passados 

cinco anos a condenação anterior 

não serve como computo para o 

cometimento de outros crimes. 

Fundamento: artigo 64 do Có-

digo Penal. 

 Assim como em outras decisões, tem 

se entendido que a tutela prevista no 

art. 64 do Código Penal é sinônimo de 

um “direito ao esquecimento” ou que 

faz parte de uma “teoria do direito ao 

esquecimento”.  

Trecho da decisão: 

“quando se trata de condenação cuja 

pena foi cumprida ou extinta há muitos 

anos (aqui o cumprimento ocorreu há 

aproximadamente 10 anos), excepcio-

nalmente, e em observância ao princí-

pio da razoabilidade, tenho como pos-

sível aplicar a chamada teoria do "di-

reito ao esquecimento" para excluir o 

juízo negativo acerca da moduladora 

dos antecedentes para fins de fixação 

da pena-base” 

TJ/MT 

Proc. nº 1012557-

92.2018.8.11.0000 

Decisão que reconheceu um 

“direito ao esquecimento” e con-

firmou o pedido liminar para a 

remoção de notícia veiculada em 

jornal que relatava que o autor da 

ação teria sido esfaqueado em 

local de consumo de drogas de-

nominado “Cracolândia”. A de-

cisão reconheceu que ao citar o 

nome do autor a notícia teria 

denegrido a sua imagem. 

Fundamentos: direito à honra, 

imagem, moral e dignidade. 

A decisão mistura o direito à imagem 

e um “direito ao esquecimento”. Assim 

como, não ponderou o interesse público 

com relação ao fato noticiado e tam-

pouco a liberdade de expressão e in-

formação.  

Trecho da decisão: 

“Os documentos que instruem a inicial 
evidenciam a veiculação nas páginas 
da internet mantidas pelos requeridos 
de notícias de que o autor, vítima de 
ataque de faca em lugar denominado 
“Cracolândia”, seria usuário de dro-
gas.  

Certo é que tais divulgações, indepen-
dentemente da veracidade, atacam a 
honra, a moral e a dignidade do autor, 
bem como, ao que tudo indica, foram 
publicadas sem sua autorização”. 
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TJ/PA 

Proc. nº 0015875-

24.2011.814.0401 

Publicação em: 

04.07.2019 

Decisão proferida em ação penal 

ajuizada por estupro de vulnerá-

vel em que foi reconhecida a 

prescrição da pretensão punitiva, 

em virtude da passagem do tem-

po e um “direito ao esquecimen-

to”.  

Fundamento: decisão RHC 

50.935/RJ, do STJ e arts. 107, 

inciso IV, art. 109, inciso III, c/c 

art. 110, § 1º, c/c art. 115, do 

Código Penal. 

A decisão reconhece a prescrição da 

pretensão punitiva e de forma desne-

cessária cita um “direito ao esqueci-

mento”. A decisão cita um precedente 

do STJ no RHC 50.935/RJ, que consi-

derou que: 

“O exercício do jus puniendi encontra 

limitação não só nas garantias consti-

tucionais que conferem legitimidade a 

eventual decreto condenatório; é res-

tringido também pelo tempo, cuja inér-

cia ao longo de determinado prazo, 

fixado pelo preceito secundário do tipo 

penal, impõe ao Estado o dever de não 

mais agir. Esse dever estatal constitui 

a faceta do direito do cidadão agressor 

ao conceito mais atual de "right to be 

forgotten" ou "right to be let alone", é 

dizer, direito ao esquecimento”. 
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TJ/PB 

Proc. nº 0001401-

22.2014.815.0011 

Publicação em: 

23.08.2018 

Decisão que rejeitou um “direito 

ao esquecimento” e negou pro-

vimento ao recurso ajuizado por 

um Juiz que teria se sentido 

ofendido com a repercussão de 

uma decisão em que, diante da 

não remoção de vídeos de um 

candidato a Prefeito da platafor-

ma YouTube, teria determinado 

a prisão de um dos diretores do 

Google e, posteriormente, teria 

sido ridicularizado na Internet. 

Por tal motivo, pleiteou a remo-

ção das notícias e indenização 

por danos morais. 

Fundamentos: Artigo 19 do 

Marco Civil da Internet e inte-

resse público.  

O Relator entendeu que o mecanismo 

de busca não é responsável pelo conte-

údo gerado por terceiros, bem como 

destacou a existência de interesse pú-

blico com relação ao caso. 

Trecho da decisão: 

Em que pese, na hipótese, a Apelada 
não haver procedido à retirada do 
conteúdo questionado após determina-
ção judicial, a sua responsabilidade se 
limita à pessoa prejudicada com a pu-
blicação, que, em tese, seria o candida-
to a prefeito, e não o Apelante, que, na 
condição de Juiz Eleitoral, determinou 
a retirada da referida publicação. 
Competia ao Apelante, no exercício de 
sua função, utilizar-se das medidas 
legalmente previstas para fazer cum-
prir as determinações judiciais proferi-
das, de forma que a recalcitrância ou 
descumprimento pela Apelada não 
configura conduta apta a ensejar o 
dano moral alegado. 
(...) 
não há como atribuir à Apelada a res-
ponsabilidade pela repercussão social 
dos fatos acima mencionados, tendo em 
vista a publicidade das decisões judici-
ais, especialmente nos casos que envol-
vem questões relacionadas à política. 

TJ/PE 

Proc. nº 0003850-

03.2013.8.17.0990 

Publicação em: 

05.10.2018 

Decisão que reconheceu a exis-

tência de um “direito ao esque-

cimento” para fins de fixação da 

pena base no caso em que o au-

tor seria reincidente. 

Fundamento: artigo 64 do Có-

digo Penal. 

No caso, um “direito ao esquecimento” 

foi utilizado como sinônimo do que 

prevê o artigo do 64 Código Penal.  

TJ/PI  Não foram localizadas decisões 
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TJ/PR 

Proc. nº 0000652-

35.2019.8.16.0000 

Publicação em: 

05.09.2019 

Decisão que reconheceu um 

“direito ao esquecimento” para a 

desindexação de links relacio-

nados ao nome do autor e associ-

ados à operação “Carne Fraca”.  

Fundamentos: REsp 

1.660.168/RJ (Caso DNP) e Lei 

13.709/19, Lei Geral de Proteção 

de Dados. 

A decisão utiliza um “direito ao esque-

cimento” como sinônimo de desinde-

xação, bem como cita o REsp 

1.660.168/RJ como do reconhecimento 

de um “direito ao esquecimento” e 

ainda cita a Lei 13.709/19, Lei Geral de 

Proteção de Dados, que ainda não está 

em vigor, mas, segundo entendimento 

da Relatora a Lei teria “modificado o 

entendimento jurisprudencial com re-

lação a responsabilidade  dos provedo-

res”.  

TJ/RJ 

Proc. nº 0024501-

30.2016.8.19.0203 

Publicação em: 

07.11.2019 

Decisão que rejeitou um “direito 

ao esquecimento” do autor da 

ação que pleiteou a desindexa-

ção de notícias relacionadas a 

sua participação em estelionato.  

Fundamentos: interesse públi-

co, atualidade das notícias.  

A decisão reconhece a existência de um 

“direito ao esquecimento”, assim o 

Enunciado 531 da VI Jornada de Direi-

to Civil cita o precedente REsp 

1.660.168/RJ (caso DNP) como sendo 

paradigma para que se reconheça um 

“direito ao esquecimento”. Entretanto, 

ao realizar ponderação do caso concre-

to entendeu que há interesse público na 

manutenção das notícias, uma vez que 

são verídicas e contemporâneas.  

Trecho da decisão: 

Neste cenário, constata-se que, ao con-
trário do que alega o apelante, não se 
trata de notícia insignificante, mas, 
sim, de interesse relevante da socieda-
de local na divulgação dos fatos, tra-
tando-se de serviço social de informa-
ção proveitosa para a segurança dos 
cidadãos.    
Ressalta-se que não há aqui a intenção 
de perpetuar a pena do apelante, mas 
sim de realizar um juízo de pondera-
ção, a fim de se verificar qual direito 
fundamental deve prevalecer na hipóte-
se, seja o direto à liberdade de impren-
sa  e o de informar, seja o direito à 
honra. 
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TJ/RN 

Proc. nº 

2016.003726-4 

Publicação em: 

21.06.2016 

Decisão que reconheceu um 

“direito ao esquecimento” com 

relação a condenações criminais 

pretéritas para fins de computo 

de novas condenações.  

Fundamento: artigo 64 do Có-

digo Penal. 

A decisão cita o precedente do STF HC 

130.613, de Relatoria do Min. Gilmar 

Mendes em que o disposto no art. 64 do 

Código Penal é tido como sinônimo de 

um “direito ao esquecimento”. 

TJ/RS 

Proc. nº 0248015-

79.2018.8.21.7000 

Publicação em: 

2.05.2019 

Decisão que rejeitou um “direito 

ao esquecimento” requerido pelo 

autor de ação que pleiteou a de-

sindexação de resultados de 

busca realizados com o seu no-

me.  

Fundamentos: interesse público 

e atualidade das notícias. 

A decisão reconheceu a existência de 

um “direito ao esquecimento” no Bra-

sil. Ao analisar o caso concreto enten-

deu pela não existência de um “direito 

ao esquecimento” diante da contempo-

raneidade de notícia que se pretendia 

desvincular e em razão do interesse 

público.  
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TJ/RO 

Proc. nº 7004183-

26.2016.8.22.0007 

Publicação em: 

19.06.2019 

Decisão que rejeitou um “direito 

ao esquecimento” ao autor, pes-

soa pública, que pretendeu o 

apagamento de notícias que o 

vinculavam com o esquema co-

nhecido como “Máfia dos San-

guessugas”. 

Fundamentos: interesse público, 

liberdade de expressão e liberda-

de de imprensa. 

A decisão levou em consideração o 

status de pessoa pública do autor da 

ação, bem como o interesse público 

com relação às notícias que se preten-

diam remover e a liberdade de expres-

são e de imprensa. A decisão citou a 

Reclamação 22.328/RJ do STF, em que 

o Min. Barroso apresentou oito critérios 

para análise de casos envolvendo a 

colisão dos princípios da liberdade de 

expressão e direitos da personalidade. 

Trecho da decisão: 

“não vislumbro a possibilidade de 
retiradas das publicações, pois “o inte-
resse público na divulgação de infor-
mações – reiterando-se a ressalva so-
bre o conceito já pressupor a satisfa-
ção do requisito da verdade subjetiva – 
é presumido. A superação dessa pre-
sunção, por algum outro interesse, 
público ou privado, somente poderá 
ocorrer, legitimamente, nas situações-
limite, excepcionalíssimas, de quase 
ruptura do sistema. Como regra, não se 
admitirá a limitação de liberdade de 
expressão e de informação, tendo-se 
em conta a já mencionada posição 
preferencial (preferred position) de que 
essas garantias gozam” (RCL 
22328/STF)” 

TJ/RR 

Proc. nº 

0000.17.001296-7 

Publicação em: 

10.08.2018 

Decisão que reconheceu um 

“direito ao esquecimento” para a 

desindexação de notícias que 

relacionavam o nome do autor a 

prática de ilícito cometido por 

ele.  

Fundamento: REsp n.º 

1.660.168 (Caso DNP). 

A decisão adota o termo “direito ao 

esquecimento” como sinônimo de de-

sindexação do mecanismo de busca e 

utiliza como fundamento o REsp n.º 

1.660.168 (Caso DNP) para alegar a 

existência do entendimento pacífico em 

prol do “direito ao esquecimento”. 
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TJ/SC 

Proc. nº 0300982-

47.2014.8.24.0020 

Publicação em: 

30.07.2019. 

Decisão que rejeitou um “direito 

ao esquecimento” pleiteado pela 

autora que teve informações a 

respeito de negativação de crédi-

to, pois, segundo a decisão não 

teriam se passado os cinco anos 

necessários e previstos no Códi-

go de Defesa do Consumidor. 

 

Fundamento: Artigo 43, §1º, do 

Código de Defesa do Consumi-

dor. 

Apesar de não ter reconhecido um “di-

reito ao esquecimento” no caso, a deci-

são reconhece que o previsto no art. 

43, § 1º e 5º do Código de Defesa do 

Consumidor é sinônimo de um “di-

reito ao esquecimento”. 

Trecho da decisão: 

“Além disso, por versar o presente 

caso, sobre o direito ao esquecimento, 

cumpre transcrever o disposto no art. 

43, § 1º e 5º, do CDC, in verbis: (...), o 

direito ao esquecimento só passa a 

existir após transcorrido o prazo cinco 

anos da inscrição nos bancos de dados 

restritivos de crédito, sendo que, a 

partir de então, não é possível manter, 

em hipótese alguma, os referidos re-

gistros. 
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TJ/SE 

Proc. nº 0005177-

08.2019.8.25.0001 

Publicação em: 

20.08.2019 

Decisão que reformou a sentença 

de origem e rejeitou um “direito 

ao esquecimento” pleiteado pelo 

autor que pretendia a desindexa-

ção de resultados do mecanismo 

de busca que indicavam a exis-

tência de processos judiciais e 

notícias a respeito de um crime 

que o autor teria sido condenado. 

Fundamento: artigo 19 do Mar-

co Civil da Internet, veracidade 

das notícias e inefetividade da 

tutela pretendida. 

A decisão destacou a veracidade das 

notícias e da existência dos processos 

judiciais que podem ser consultados no 

Diário Oficial. Observou que os meca-

nismos de busca não são responsáveis 

pelo conteúdo produzido por terceiros. 

Trecho da decisão: 

“cumpre asseverar que não se enqua-
dra à estipulação alhures a obrigação 
judicial ad quo no sentido da Apelante 
desvincular a pesquisa do nome com-
pleto do autor dos resultados que le-
vassem às notícias sobre o crime. Pri-
meiro, porque não se trata de notícia 
falsa, e segundo, porque não há nos 
autos prova de que o processo criminal 
discriminado na peça de ingresso tra-
mitou em segredo de justiça, de modo 
que a pesquisa está disponível no Diá-
rio Oficial. 
Destarte, vale ressaltar que, ainda que 
fossem bloqueados os resultados con-
tendo o nome do apelado, a informação 
acerca da condenação criminal do 
autor continuaria disponível nos sites 
hospedeiros e poderiam ser acessadas 
mediante pesquisa direta nas páginas 
que veiculam tais informações, de mo-
do que a mera exclusão de resultados 
em mecanismos de busca seria medida 
totalmente inócua”. 
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TJ/SP 

Proc. nº 1009334-

18.2017.8.26.0011 

Publicação em: 

24.09.2019 

Decisão que reconheceu um 

“direito ao esquecimento” ao 

autor para remover notícias dos 

veículos que mencionavam o seu 

nome em notícias que relata a 

morte de seus pais cometida por 

sua irmã e pelo namorado de sua 

irmã. A notícia que comparou o 

caso ao de Suzane von Richtho-

fen, já que além de as vítimas 

serem de classe média alta, elas 

foram executadas enquanto dor-

miam, com a participação do 

namorado da irmã do rapaz. 

Fundamentos: enunciado 531 

da Jornada de Direito Civil e o 

REsp 1.660.168 (Caso DNP). 

A decisão utiliza como fundamentos 

para reconhecer um “direito ao esque-

cimento’ o enunciado 531 da Jornada 

de Direito Civil e o REsp 1.660.168. 

Não foi realizada ponderação de prin-

cípios e não foi levado o interesse pú-

blico em consideração na decisão.  

Trecho da decisão: 

Não se estar diante de abuso do direito 
à informação, tendo em vista a preser-
vação de um bem maior que são os 
direitos da personalidade do autor, 
entendo que o pedido, neste ponto, deve 
ser acolhido para determinar ao réu 
que retire de sua plataforma matéria 
especificada pelo autor da rede mundi-
al de computadores. 
 
Merece atenção a existência do voto 
divergente que considerou que: 
 
 “A matéria deu ênfase aos fatos rela-
cionados à morte dos pais do autor por 
crime de parricídio praticado pela filha 
dos falecidos (irmã do autor), os quais 
foram narrados de forma objetiva e 
sem juízo de valor. Além disso, o inte-
resse coletivo e público de acesso à 
informação se sobrepõe ao interesse 
particular de preservação da vida pri-
vada”. (...) “foi publicada sem abuso 
no exercício da liberdade de imprensa, 
aludindo de modo imparcial e claro o 
fato que foi objeto de ação criminal 
encerrada, com escassas referências ao 
requerente”. Logo, não há que se “fa-
lar em abalo ilícito a sua integridade 
psíquica”. 

TJ/TO  Não foram localizadas decisões 

 

 

 


