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RESUMO 
 

RAMIRO, Lívia Froner Moreno Ramiro. Do direito ao Esquecimento ao direito à 

desvinculação: a tutela dos dados pessoais nos motores de busca na internet. 156 p. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2018. 

 

Essa dissertação tem como objetivo o estudo dos novos direitos da personalidade como a 

proteção dos dados pessoais e o direito ao esquecimento no contexto da sociedade 

informacional, especificamente, a internet. A coleta, o processamento, a utilização, o 

armazenamento e a circulação de dados pessoais, impulsionados pela economia 

informacional, podem revelar aspectos da privacidade e da identidade do individuo de 

maneira potencializada. A problematização da investigação cientifica realizada encontra-se 

em delimitar o conceito do direito ao esquecimento e a sua eventual autonomia. Para tanto, 

direito correlatos como a privacidade, a proteção dos dados pessoais e suas faculdades 

jurídicas de desindexação e desvinculação serão abordados justamente para demonstrar as 

diferenças entre eles.  Em meio aos desafios que são apresentados pela internet está a 

circulação das informações pessoais pretéritas, cujo acesso é facilitado pelos motores de 

busca. Nesse viés, o controle dos dados pessoais pelo seu titular se torna cada vez mais 

uma tarefa árdua. Ao mesmo tempo em que a ponderação de interesses é necessária por 

conta do embate com a liberdade de expressão e de informação. Nessa senda, 

imprescindível se tornou a análise dos recentes julgamentos que envolveram o tema como 

o do espanhol Mario Gonzáles pela Corte Europeia e o da apresentadora Xuxa Meneghel 

pelo Superior Tribunal de Justiça brasileiro. De modo conclusivo, situa-se um juízo crítico 

sobre as concepções de direito ao esquecimento, privacidade, proteção de dados pessoais e 

identidade.  

 

Palavras-chave: Sociedade Informacional; Motores de Busca; Internet; Esquecimento; 

Proteção de Dados Pessoais; Privacidade; Direitos de Personalidade;  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

RAMIRO, Lívia Froner Moreno. From the right to forgetfulness to the right to untie: the 

protection of personal data in Internet search engines. 156 p. Dissertação (Mestrado em 

Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

This dissertation aims to study the new rights of the personality as the protection of 

personal data and the right to forgetfulness in the context of the information society, 

specifically the Internet. The collection, processing, use, storage and circulation of 

personal data, driven by the information economy, can reveal aspects of the individual's 

privacy and identity in a potentialized way. The problematization of the scientific 

investigation carried out is to delimit the concept of the right to forgetfulness and its 

eventual autonomy. To do so, right correlates such as privacy, protection of personal data 

and their legal faculties of de-indexing and untying will be approached precisely to 

demonstrate the differences between them. Amidst the challenges presented by the internet 

is the circulation of personal information, which access is facilitated by search engines. In 

this bias, the control of personal data by its owner becomes more and more an arduous 

task. At the same time, the balance of interests is necessary because of the clash with 

freedom of expression and information. In this way, the analysis of the recent judgments 

that involved the theme as the Spanish Mario Gonzales by the European Court and that of 

the presenter Xuxa Meneghel by the Brazilian Superior Court of Justice became essential. 

In a conclusive way, a critical judgment is placed on the conceptions of right to 

forgetfulness, privacy, protection of personal data and identity. 

 

 

Keywords: Information Society; Search engines; Internet; Forgetfulness; Protection of 

Personal Data; Privacy; Rights of Personality. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Considerando que a Internet não é terra de ninguém, em que se pode tudo e contra 

todos, cabe ao Direito à regulação e tutela das diversas formas de violação de direitos da 

personalidade. A disponibilização de informações de forma perene e prejudicial, a 

circulação de dados pessoais irrelevantes e excessivos, bem como a vinculação do nome da 

pessoa com fatos inverídicos, são três desafios que clamam por uma solução e estão na 

“ordem do dia”.  

Optou-se por pesquisar o tema do direito ao esquecimento ao direito à 

desvinculação de dados pessoais em razão da novidade em se tutelar a pessoa e os seus 

dados na seara da internet. Alguns casos tiveram repercussão grande repercussão no Brasil 

e na Europa.  

Em outubro de 2010, Maria da Graça Meneghel, a “Xuxa” ajuizou uma ação com a 

finalidade de remover os resultados de busca ligados à expressão “Xuxa pedófila” e de 

qualquer informação que associasse o seu nome com condutas criminosas. Em sede 

liminar, deferiu-se a medida aclamada para que a Google deixasse de disponibilizar 

aqueles resultados aos internautas. Ao ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

órgão de cúpula que salvaguarda as normas infraconstitucionais, a 3ª Turma decidiu de 

forma contrária. Entendeu que a Google é apenas um facilitador de informação e que não 

se pode reprimir o direito à informação. Nestes termos, a ação deveria ter sido ajuizada 

contra aqueles que veicularem o conteúdo como dados relacionados à imagem da 

apresentadora1. 

Tendo esse caso em destaque, exemplifica-se que este se amolda aos três direitos 

propostos uma vez que a apresentadora pode querer esquecer o fato passado do filme 

“Amor, estranho amor” da apresentadora Xuxa que, realizado em 1982, conta a história de 

Hugo, menino de 12 anos, filho da dona de um bordel de luxo, interpretada pela atriz Vera 

Fischer, que é seduzido por Tamara, uma das prostitutas, vivida por Xuxa. A apresentadora 

de Televisão, então, contava com 19 anos de idade quando interpretou esse seu primeiro 

papel em filme erótico. 2 

                                                           
1 REsp 1316921/ RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 29/6/2012.  
2 A história da apresentadora Xuxa transcrita com detalhes foi extraída do livro: BRANCO, Sérgio. Memória 
e esquecimento na internet. Porto Alegre: Editora: Arquipélago Editorial, 2017, p. 126-128. 
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Tamanho o sucesso do filme no cinema, os produtores decidiram lança-lo em 

videocassete para a sua comercialização no mercado. Todavia, alguns anos se passaram e 

Xuxa se tornou famosa, inclusive, por seu trabalho com programas infantis, com vasta 

atuação nesse meio por meio de produtos para crianças até DVDs com músicas para 

crianças. Em razão da mudança de comportamento e de sua imagem, a apresentadora 

ajuizou uma ação de busca e apreensão de todas as cópias não autorizadas do vídeo, o que 

se entendeu foi: “a exploração através de videocassete tornava a obra acessível ao público 

infantil, gerando um desvirtuamento da sua imagem, incompatível com o seu perfil 

artístico atual”. 3 

Embora a apresentadora tenha almejado sucesso na ação para a recolha dos 

videocassetes, a vinda da internet, modificou sobremaneira como as informações são 

potencializadas e compartilhadas.  

A mudança de comportamento da Xuxa e o fato dela desejar manter os fatos 

pretéritos no passado, aqueles que não mais merecem ser rememorados, pois faltaria o 

interesse público, o que não se traduz no interesse do público como mera curiosidade, 

podem ser as características de um possível direito ao esquecimento.  

Soma-se a essa questão justamente o contexto da sociedade informacional que, com 

o advento das novas tecnologias da informação, como a internet e os dispositivos móveis, 

formaram o solo cultivável para crescimento e massificação dos meios de comunicação, o 

que revela um alto fluxo de circulação de informações. A possibilidade da perenização da 

informação é o que potencializa mais um desafio ao ser humano. Assim, como deixar o 

passado ficar no passado, sem que os seus efeitos interfiram no desenvolvimento das 

pessoas no presente?  

Para tanto, um novo direito é encabeçado a fim de acobertar os fatos pretéritos, 

verídicos e lícitos que não apresentam mais relevância e interesse público que seria 

necessário para a sua difusão.  

Além disso, a divulgação dos vídeos e imagens de nudez da apresentadora se torna 

mais fácil conseguir a sua localização quando se tem um mecanismo de busca como a 

Google na internet, para vasculhar as informações, através de seus robôs, indexar o link, 

armazená-lo e depois transmiti-lo aos seus usuários por meio dos resultados de busca.  

É certo que ela poderá almejar apenas a desindexação dos resultados a fim de que 

dificulte o acesso para os demais, o que configuraria o direito à desindexação, 

                                                           
3 TJ-RJ. Acordão da Apelação Civel n. 3.819/91. 



 
 

13 
 

propriamente da seara da proteção dos dados pessoais, desde que o seu tratamento seja 

realizado de forma adequada.  

Por ultimo, o exemplo bem elucidativo da apresentadora Xuxa em pleitear que não 

se associem as palavras “Xuxa” mais “pedófila”, sugerido pelo próprio mecanismo de 

busca, para proteger a sua identidade pessoal, o seu bom nome, a sua imagem e a sua 

honra, uma vez que esssa associação seria extremamente ofensiva e ilegal.   

Nesse sentido, todas as nuances e desafios para a pessoa natural que podem surgir 

pela interação entre seres humanos, internet e os provedores de aplicação como o motor de 

busca ocorrem em razão do surgimento da sociedade informacional. Logo, abordar-se-á no 

primeiro capitulo a sociedade informacional, o fluxo das informações como um poder 

econômico, a vigilância irrestrita na internet e o poder de transformação das pessoas pela 

criação de perfis virtuais, pelo o que os mecanismos de busca mostram divulgam das 

pessoas.   

No segundo capítulo se fez necessário desenvolver o conceito de dados pessoais, de 

tratamento de dados pessoais e a sua relação com outros direitos da personalidade. Elegeu-

se, preferencialmente, adotar a abordagem pelo sistema europeu de proteção de dados 

pessoais, sobretudo, porque, na União Europeia, foi estabelecido um nível elevado de proteção 

desde Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 1995, relativa à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses 

dados, até o seu aprimoramento com o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais 

aprovado em 2016. 

Além disso, o caso do advogado espanhol que deseja que uma informação pessoal 

constrangedora, porém verídica, seja suprimida tanto do site quanto do motor de busca que 

facilita o seu acesso e circulação, reacendeu de certa forma as discussões que já vinham 

sendo travadas sobre o direito ao esquecimento aplicado no âmbito da internet.   

No paradigmático Caso Gonzáles contra o Google fixou-se a reflexão sobre a 

atividade dos motores de busca na internet e se estes estão submetidos ao regramento de 

proteção de dados pessoais europeu. Ainda mais, a aprovação do novo Regulamento Geral 

de Proteção de Dados Pessoais Europeu que trouxe o direito ao apagamento como sendo 

um “direito a ser esquecido” causou maior divergência sobre se existiria um direito ao 

esquecimento digital? E o que o diferencia da concepção clássica de direito ao 

esquecimento? 

Se antigamente já havia uma resistência em se reconhecer um direito ao 

esquecimento justamente pelo receio do tolhimento da liberdade de expressão, de 
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informação e de imprensa, bem como pelo eventual direito de se passar uma borracha no 

passado e de se reescrever a história que foram os principais argumentos da resistência. 

Imagine-se, com esse novo olhar, voltado para a internet e os meios de 

comunicação em massa, se seria possível o seu reconhecimento como direito autônomo, 

com a devida conceituação, fundamento e características próprias.    

Sobre o viés do Caso Gonzáles, uma pessoa tem o direito a obrigar um motor de 

busca da internet a efetuar a remoção da informação pessoal disponibilizada aos 

internautas nos resultados da busca realizada com o seu nome?  

No terceiro capítulo, portanto, de forma bem sucinta, o funcionamento dos motores 

de busca foi objeto de análise para que o leitor compreenda as atividades que ele 

desempenha para depois verificar se estas se enquadram ou não no conceito de tratamento 

de dados pessoais.  

No quarto capítulo, traçou-se um dos pontos mais controvertidos que seria 

categorizar o que é direito ao esquecimento e o que não é, difundindo-se todas as suas 

nuances.  

Dessa maneira, uma distinção sobre o que não seria o direito ao esquecimento, isto 

é, a desindexação de dados pessoais foi abordada no quinto capítulo juntamente com as 

peculiaridades do caso espanhol.  

Por ultimo, pretende-se abrir um sexto capítulo para que a desvinculação de dados 

pessoais não seja confundida com a desindexação. A desvinculação ocorre pela não 

associação do nome (dado pessoal) com outro termo depreciativo, vexatório ou 

constrangedor sugerido pelo próprio motor de busca. Esclarece-se, nesse ponto, a ausência 

quase que completa de material bibliográfico sobre o tema, o que demandaria, com a 

devida vênia, a pessoa possuir um conhecimento especifico e técnico, isto é, próprio da 

ciência da computação, com o objetivo de dirimir as incertezas de responsabilização ou 

não do motor de busca sobre tal prática.  

Visando encontrar respostas, indaga-se, destarte: quais são os fatores e limitações 

do direito ao esquecimento? Existe um direito ao esquecimento voltado aos motores de 

busca? O que é o direito ao esquecimento? O que é desindexação? O que é desvinculação? 

O resultado desta pesquisa é o convite para uma análise sobre o direito ao 

esquecimento, o direito à desindexação e o direito à desvinculação, tendo como parâmetro 

a sociedade informacional, notadamente, o funcionamento da internet e dos motores de 
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busca, para assegurar a proteção dos dados pessoais, a privacidade e a identidade pessoal 

do individuo. 
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CONCLUSÃO 
 

 

 A sociedade informacional viabiliza a comunicação mais rápida e a obtenção de 

dados pessoais por meio de técnicas que assegurem uma coleta cada vez mais 

personalizada.  

O usuário da internet que costuma divulgar informações e aspectos de sua vida 

privada sem notar o alto grau de exposição e visibilidade que emprega no meio virtual 

pode vir a sofrer prejuízos presentes e futuros. Isso porque, o valor que seria extraído do 

dado é a própria pessoa, vigiada e monitorada pelos responsáveis pelo tratamento de dados 

pessoais e pelos usuários da rede. 

O superinformacionismo leva a cada vez mais na obtenção de informações. E, com 

base nessas considerações, os motores de busca exercem um papel extremamente 

importante, pois facilitam o acesso às informações enquanto coletam dados pessoais.  

Viu-se que o motor de busca mais famoso, o Google, rastreia os hábitos, 

comportamentos, opiniões e juízo de valor diariamente, sendo um filtro ou uma lente de 

contato pela qual se observa o mundo. Também, os motores de busca processam, 

selecionam, indexam e distribuem o conhecimento que determina o que se considera como 

bom, verdadeiro, relevante e de valor. 

Nessa esteira, as novas tecnologias são capazes de invadir a esfera privada da 

pessoa, razão pela qual muito se debateu sobre o direito à privacidade e sua conceituação 

na contemporaneidade.  

Entendeu-se que “as coisas da vida privada” merecem tutela no sentido de exclusão 

e controle da divulgação de informações pessoais que agridam o íntimo do ser ou aquilo 

que se almeje manter fora do domínio do público.  

Considerou-se que a privacidade não precisa ser identificada como uma pluralidade 

de significados, um termo indeterminado ou como palavra-camaleão. É possível definir a 

sua essência através do método tradicional de linguagem e conceituação.   

Remetendo ainda ao artigo “The right to privacy”, de Warren e Brandeis, que não 

deve ser menosprezado, compreende-se que a privacidade seria o poder de abstenção 

contra interferências alheias (aspecto negativo) e o controle dinâmico de suas informações 

pessoais intimas ou privadas (aspecto positivo). 
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A internet promoveu uma maior interação entre as pessoas e a facilidade na 

divulgação de acontecimentos pessoais desabonadores ou não tais como a embriaguez, o 

uso de substâncias ilícitas, quais amores foram correspondidos, vídeos das pessoas 

dançando e cantando ainda enquanto crianças, fotos comprometedoras, entre outros.  Se 

não bastasse, enfatizou a captação e o armazenamento de dados pessoais como nome, 

estado civil, filiação, raça, sexo, endereço, tipo sanguíneo e atividade profissional 

disponíveis em banco de dados. Apesar da relação que se possa identificar entre esses 

acontecimentos pessoais e os dados coletados do indivíduo, garante-se que a privacidade e 

a proteção aos dados pessoais são tutelas diferenciadas e cada qual com conteúdo próprio.  

Por outro lado, a proteção aos dados pessoais não leva em consideração a esfera 

privada da pessoa, mas evidencia uma tutela dinâmica de controlar a circulação de dados 

que se inicia com a coleta e permanece até com a circulação e armazenamento, 

independentemente se esses dados estejam à disposição do público.  

O direito à proteção aos dados pessoais pode ser conceituado como o direito de uma 

pessoa física ou jurídica, individualizada ou individualizável, de controlar seus dados 

pessoais, corrigi-los ou apagá-los nos termos da lei.  

Nesse sentido, a massificação dos meios de comunicação leva à perpetuidade de 

informações e lembranças que podem vir a causar um estigma social, uma marca que 

acompanhará a pessoa por uma vida inteira, o que poderá gerar prejuízos e até a perda de 

uma chance. Em suma, a permanência da circulação de informações pessoais verídicas, 

porém descontextualizadas, poderá arruinar as possibilidades de um recomeço.  

Para representá-lo, diversas propostas foram lançadas como na língua inglesa right 

to be forgotten (direito de ser esquecido), right to forget (direito de esquecer), aos que 

consideram como parte da tutela da privacidade o chamam de right to be let alone (direito 

de ser deixado em paz), há outros que o encontram como um desdobramento da proteção 

dos dados pessoais e o chamam de right to erasure (direito ao apagamento), right to delete 

(direito de apagar).   

. Trata-se da expressão “direito ao esquecimento” que tem sido utilizada pelo 

menos em três acepções: i) uma tradicional; ii) a segunda no âmbito da internet; iii) a 

terceira criada com base no modelo de proteção dos dados pessoais europeu.  

Vislumbrou-se que a primeira acepção relaciona-se com a seara das condenações 

criminais, do poder de ressocialização do individuo que cometeu um erro e se redimiu. 

Compreende-se nessa tradicional acepção, de maneira um pouco mais ampla, que o direito 
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ao esquecimento vincular-se-ia a questão subjetiva do ser humano em não ser relembrado 

de fatos que almeja esquecer por meio da republicação da informação legítima e verídica 

que se distanciou do debate público pelo transcurso do tempo. 

A segunda acepção compreende que o direito ao esquecimento não se trata apenas 

ou necessariamente de uma republicação da informação, mas da sua própria permanência 

na rede de internet. 

Na diferença da primeira acepção para a segunda há a potencialização da 

informação em manter-se, circular na rede. Assim, a republicação da informação em 

televisões, rádios e jornais costumeiramente acontece de forma momentânea e pontual 

enquanto na internet não é necessário que um ato de “republicação” seja realizado para que 

a informação ali permaneça. 

A terceira acepção de direito ao esquecimento é aquela que se refere ao direito à 

proteção dos dados pessoais exercida pelo ato de apagar, cancelar e se opor ao tratamento 

de dados pessoais, nos termos do modelo de proteção europeu, especificamente, na 

Diretiva nº 95/46/CE e também no novo Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Pessoais, do Parlamento e Conselho Europeu.  

O que inspirou essa terceira acepção foi justamente o julgamento do Caso Mario 

Costeja em face do motor de busca Google em que se determinou, em maio de 2014, que 

os resultados de pesquisa fossem desindexados da lista de busca para minimizar a 

propagação do conteúdo da informação sem, contudo, removê-la de sua fonte original.  

Ora, a terceira acepção não se trata de um direito ao esquecimento, mas do 

exercício do direito à proteção dos dados pessoais, evidenciado pelo cancelamento ou 

apagamento dos dados que foram considerados irrelevantes, inadequados e excessivos, 

conforme o princípio da qualidade dos dados e o princípio da finalidade. 

O direito ao esquecimento trata de informações verdadeiras que, apesar da 

existência de um interesse público no passado, não mais assumem essa condição, causando 

consequências para a sua esfera privada e para si. 

O conceito de direito ao esquecimento seria aquele em que apresenta uma faceta 

positiva (obrigação de fazer) quanto negativa (abstenção). Positiva, porque permite ao 

titular exercer a sua pretensão contra terceiros, exigindo que removam o conteúdo 

infringente deste direito seja nos meios de comunicação tradicionais ou na internet. 

Negativa, porque impõe que a esses terceiros se abstenham de processar, publicar, 

republicar e conservar tal informação pessoal.  
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Quanto ao seu fundamento, em síntese, aborda-se o entendimento de Massimiliano 

Mezzanotte287 que configura o direito ao esquecimento como sendo uma “situação jurídica 

subjetiva com corpus de um direito à identidade pessoal; mas animus de direito à 

privacidade”. O indivíduo que alega o direito ao esquecimento pretende resguardar 

determinado acontecimento que tenha participado e, portanto, que este fato de sua vida 

privada seja resguardado ou, pelo menos, não perenizado, faceta da privacidade. Em 

contrapartida, a representação de si mesma pode ter se alterado com o tempo, já que o fato 

dele ter cometido um erro no passado não quer dizer que ele irá reincidir no erro.  

Como dito anteriormente, a proteção dos dados pessoais é autônoma e poderá 

auxiliar no exercício do direito ao esquecimento por meio da remoção do conteúdo de 

informações verídicas e constrangedoras que devem permanecer no passado. É nesse 

sentido que se consagra o direito à oposição como direito à desindexação de dados pessoais 

no caso do espanhol Mario Costeja em face dos motores de busca. 

Na pretensão do citado espanhol não houve a supressão da informação na sua fonte 

originária, logo relacionou-se com a desindexação que, nada mais é que o direito de 

oposição, cancelamento e apagamento (remoção do link no motor). Por derradeira, a 

economia informacional, o valor que os dados pessoais possuem e os reflexos que sua 

manutenção podem acarretar, quando ainda distante da finalidade proposta, sendo dados 

desatualizados, irrelevantes e impertinentes, bem verdade que a obstrução do seu acesso é 

um aliado para o desenvolvimento da pessoa humana.   

O “Dynamic query suggestion” é o mecanismo criado para que o próprio motor de 

busca faça uma “auto-sugestão” ou então complete as os termos que o usuário pretende 

escrever no “retângulo” para realizar a sua pesquisa. Tal sugestão feita pelo próprio motor 

de busca poderá, no entanto, vincular o nome da pessoa, isto é, um dado pessoal com uma 

expressão vexatória e ilícita que não se relaciona com a pessoa. Até porque, nesse caso, 

poderá acontecer da sugestão indicar uma expressão que não consta nenhum resultado na 

lista indexada pela ferramenta.  

A desvinculação de dados pessoais pode ser notada no caso da apresentadora Xuxa 

Meneghel e a empresa Google Brasil, julgado no Recurso Especial nº 1316921/RJ. A 

apresentadora pleiteava que os resultados de pesquisa não vinculassem a expressão “xuxa” 

com a palavra “pedófila”, ou, “ainda, qualquer outra que associe o nome da autora, escrito 

                                                           
287 Il diritto all’oblio: contributo allo studio della privacy storica. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2009. 
p. 81. 
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parcial ou integralmente, e independentemente de grafia, se correta ou equivocada, a uma 

prática criminosa qualquer”.  

Logo, o direito à desvinculação não se tutela pela existência de informações 

passadas e irrelevantes, mas seria a própria proteção dos dados pessoais, cuja atividade de 

associação poderá causar sérios prejuízos para a pessoa e seu desenvolvimento humano.  

Conclui-se, então, que direito ao esquecimento, direito à desindexação e direito à 

desvinculação de dados pessoais não se confundem, porém a desindexação e a 

desvinculação podem auxiliar para que, após transcurso de tempo, as informações pessoais 

não se perenizem e as pessoas não sejam monitoradas por meio da Internet.  
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