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RESUMO 

 

A presente tese versa sobre a defesa de um instituto jurídico compreendido sob 

novos contornos: o direito de ser lembrado. Para tanto, após o estudo dos 

fundamentos do recentemente tão debatido direito ao esquecimento, se propõe 

traçar novos parâmetros para a interpretação dos direitos que têm na 

lembrança o seu enfoque de estudo. Com esse fim, se faz essencial a análise 

de três temas que dão base de sustentação para essa ideia: o reconhecimento, 

a memória e os direitos da personalidade. O reconhecimento interpretado como 

luta interpessoal, de caráter ético-relacional e não como simples desejo 

individualista. A memória, por sua vez, compreendida como o acervo dos 

conteúdos que moldam a identidade individual e, por fim, os direitos da 

personalidade abrigando tais temáticas dentro do universo jurídico, ancorado, 

sobremaneira, no princípio do livre desenvolvimento da personalidade. 

Evidencia-se, como resultado do estudo, que a adequada construção desse 

novo direito só se torna possível com o entendimento da noção de narrativa. O 

direito de ser lembrado abriga, assim, em seu conceito, uma ideia de tutela da 

identidade a partir de um viés contextual e temporal. Mostra-se adequado 

aplicar esse novo direito como resposta a algumas das mais recentes 

discussões do Direito Civil: a herança digital, a família unipessoal, os direitos 

da personalidade no post mortem e como uma reinterpretação do direito ao 

esquecimento, agora apreendido como espécie desse direito de ser lembrado, 

pois se o objetivo é esquecer, apagar algo, na verdade, o que se está 

pleiteando é ser lembrado sob determinado recorte narrativo. 

 

Palavras-chave: Direito de ser lembrado. Direito ao esquecimento. Direitos da 

personalidade. Herança digital. Família unipessoal. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis defends and proposes new contours to “the right to be 

remembered”. It starts by dissecting the legal and historical foundations of “the 

right to be forgotten” to propose innovative parameters that may clarify legal 

categories primarily focused on the concept of memory. The thesis analysis 

three main legal fundaments of the right to be remembered: recognition, 

memory and rights of the personality. Recognition is interpreted as an ethical-

relational interpersonal struggle, and not simply as an individualistic desire. 

Memory, in it is turn, is understood as a catalogue that shape individual identity. 

At last, the rights of the personality as harbor of such themes within the legal 

cosmos, anchored, greatly in the principal of the free development of the 

personality. The research concludes that the adequate construction of this new 

right – the right to be remembered – is better justified through by exploring the 

legal-philosophical idea of “narrative”. The thesis proposes that the right to be 

remembered encompasses the crucial idea of protecting identity through a both 

temporal and contextual perspective. It is demonstrated that this new right 

offers a solution to some of the most daunting debates of contemporary Civil 

Law, such as digital inheritance, single person families, personality rights of the 

deceased, and, above all, as a reinterpretation of the right to be forgotten, which 

is now understood as a subspecies of the right to be remembered. This 

conclusion is based on the observation that if plaintiff’s objective is to have their 

memories forgotten, deleted or erased, what is really at stake is the right of 

being remembered through a more favorable narrative framework. 

 

Keywords: Right to be remembered. Right to be forgotten. Right of the 

personality. Digital Inheritance. Single person families. 
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INTRODUÇÃO 

 

O direito de ser lembrado é o tema desenvolvido nesta tese. 

Compreender o que é esse novo instituto jurídico a partir de seus diversos 

fundamentos é o caminho que este trabalho trilha em seus próximos cinco 

capítulos.  

Esta tese tem como ponto de partida a observação da necessidade de 

se consagrar novos mecanismos protetivos para alguns dos mais importantes 

bens jurídicos que, cada vez mais, vêm sendo colocados em risco na 

contemporaneidade. Possivelmente, o principal bem que esse novo instituto 

passa a ter como objetivo tutelar é o recorte da sua própria história, são os 

momentos que dão contorno à sua identidade, ou seja, o seu prisma narrativo. 

Claramente dialogando com clássicos bens jurídicos como a autonomia 

privada, a intimidade, a imagem e o nome, mas tendo como parâmetro uma 

lógica temporal de tutela desses bens, este trabalho lança alguns 

questionamentos, ao longo de seu desenvolvimento, e tenta respondê-los à 

medida que os conceitos filosóficos, dos respectivos temas, acabem se 

entrelaçando aos seus postulados jurídicos. 

Para a formulação conceitual deste instituto jurídico, a compreensão de 

algumas teorias filosóficas se faz essencial. A interdisciplinaridade do tema se 

mostra de antemão necessária, pois a própria análise conceitual desse “direito 

de ser lembrado” já permite remeter o intérprete para questões como 

lembrança, reconhecimento e memória, temáticas essas com enorme carga 

conceitual em disciplinas como a Filosofia, a Medicina, a História e as Ciências 

Sociais.  

Não há como deixar de perceber que ultimamente o jurista vem se 

deparando, cada vez mais, com temas de diferentes espectros do 

conhecimento. Uma das explicações para esse fato é a reaproximação da 

juridicidade com outras áreas das humanidades, particularmente o 

entrelaçamento com temas como a ética e a justiça. Aquele direito 

hermeticamente fechado deu lugar a um direito aberto aos valores mais caros à 

sociedade que o representa. O exegeta muito atento à segurança jurídica se 

juntou ao intérprete preocupado com valores que fossem conectados à ideia do 

justo, em que o mais importante passou a ser ofertar uma adequada resolução
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para conflitos de uma sociedade plural e cada vez mais conectada em suas 

semelhanças e afastada por suas desavenças. 

Os vários ramos do direito, como o Direito Civil, sofreram toda a 

influência dessa nova principiologia, que permitiu que clássicos institutos 

milenares passassem a ser lidos sob novos prismas, enquanto outros tantos 

foram pela primeira vez consagrados em decorrência de uma legislação não só 

mais atenta às questões mais importantes de seu tempo, como também 

sustentada por institutos que têm como objetivo concretizar as ideias desse 

novo modelo paradigmático. 

Nesse conjunto de ideias, nos últimos anos, se colocou a questão do 

denominado direito ao esquecimento como um suposto novo direito 

fundamental e importante na defesa contra a indiscriminada propulsão de 

informações pessoais, particularmente aquelas afetas no âmbito da internet. A 

partir da leitura dos vários pontos de vistas sobre o tema, me surgiu a 

indagação se esse determinado indivíduo, ao invés de requerer o 

esquecimento de um acontecimento passado ou do registro de determinada 

informação particular, viesse a pleitear uma tutela jurídica para, ao contrário, 

preservar uma determinada história que julgasse verídica. Aqui escolhi nominar 

esse novo suposto direito de forma a destacar seu contraponto consagrado na 

doutrina e na jurisprudência. Existiria, assim, um “direito de ser lembrado”?  

Não se pode negar que esse direito de ser lembrado se aproximaria 

axiologicamente do seu instituto irmão, o “direito ao esquecimento”. Uma leitura 

inicial pode passar a impressão de que se trata de institutos antagônicos. 

Entretanto, da mesma forma que o direito de se expressar não é contraposto 

por um direito ao silêncio, uma vez que o silêncio é uma forma de expressão, já 

me permito adiantar a ideia de que o esquecimento seria analogicamente uma 

das formas de expressar o controle narrativo típico do direito de ser lembrado.  

Por esses motivos, a terminologia “direito de ser lembrado” se mostra 

interessante não somente por abarcar o denominado direito ao esquecimento, 

como uma de suas espécies e na forma que essa tese pretende demonstrar, 

mas por abrir a sua leitura tanto para as questões relativas à memória quanto 

para o reconhecimento, que julgo fundamentais para o adequado entendimento 

deste instituto.  



12 

 

A importância do tema se justifica por estar atrelado a alguns dos 

problemas mais eminentes da modernidade. Em um mundo no qual tudo é tão 

dinâmico e, aparentemente, tão fluido, resta sempre a memória dos fatos, as 

particularidades das lembranças e a narrativa que se escolhe para discorrer 

sobre determinados acontecimentos pessoais pretéritos.   

A utilização da terminologia “direito de ser lembrado” aparece 

tangencialmente em discussões sobre a importância da preservação do 

patrimônio histórico e cultural, fundamental para se tutelar a memória coletiva e 

social de um povo, assim como há também decisões mencionando tal termo na 

jurisprudência norte-americana (right to be remembered), que trata de questões 

relacionadas às pesquisas em sites de busca na internet e o consequente 

suposto direito que o criador de uma página teria de constar seu domínio entre 

os primeiros resultados de determinada pesquisa (essa seria a “lembrança”). 

Não é esse, todavia, o enfoque dado ao aqui denominado direito de ser 

lembrado. Procurar-se-á construir esse novo instituto jurídico com um olhar 

mais voltado à lógica dos direitos individuais, deixando, em segundo plano, os 

aspectos coletivo e social. Parte-se da hipótese de que o direito de ser 

lembrado se coloca como uma das respostas aos anseios pessoais da 

contemporaneidade, à necessidade individual de se compreender a sua história 

de vida e construir, a partir de então, uma narrativa que possa vir a ser tutelada 

pelo Direito. 

O direito de ser lembrado possuiria, nesse pensar, uma inegável carga 

filosófica. Torna-se impossível tratar de um tema tão complexo, 

conceitualmente abrangente e que perpassa por questões tão humanas sem 

que se proponha refletir sobre os componentes desse “ser lembrado”. Dessa 

forma, “a lembrança” certamente é o fio condutor em que se pretende 

desenvolver todas as principais ideias desta tese. Até nos tópicos e nos 

capítulos em que as discussões se atrelarem aos questionamentos puramente 

jurídicos, não se deve esquecer desse ponto, pois o objetivo é desenvolver a 

noção de um direito com o prisma na questão da memória e do 

reconhecimento. 

Nesse encadear de ideias, é introduzido, no primeiro capítulo, a questão 

do reconhecimento. Afinal, o direito de ser lembrado seria o mesmo que um 

direito de ser reconhecido? A resposta para essa pergunta demanda a 
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interpretação desse polissêmico termo. Reconhecimento abarca um conjunto 

de significados construído tanto no pensamento filosófico quanto a partir das 

próprias interações sociais, em que foi construído sob diversas formas e ao 

sabor de diferentes ideologias ao longo dos tempos. 

O que aqui se denomina de “filosofia do reconhecimento” recebe enorme 

desenvolvimento teórico a partir de autores como Kant e Hegel. Esse último 

desenvolveu a embrionária ideia de uma luta por reconhecimento, importante 

para o estudo dos autores que servem como marco teórico neste primeiro 

capítulo. Utilizar-se-á, assim, precipuamente, os escritos de Axel Honneth, 

Charles Taylor e Paul Ricoeur sobre o tema, que desenvolveram a ideia da 

necessidade de se buscar um reconhecimento eticamente valorado como 

forma de emancipação individual. 

É exatamente essa busca que pauta a indagação inicial deste trabalho: a 

incessante luta por reconhecimento seria realmente o primeiro aspecto a 

justificar a existência de um direito de ser lembrado? Como pressuposto se tem 

a teoria das denominadas “esferas do reconhecimento” de Honneth, em que a 

ofensa a uma de suas espécies é o que lança o indivíduo em uma luta por 

respeito às suas particularidades individuais. Em um segundo momento, se 

pretende estudar a teoria das significações importantes de Taylor, para quem 

há uma necessidade de se exigir “autorrespeito” sem que se olvide da noção 

de compartilhamento de objetivos comuns em uma comunidade ética. Por fim, 

se utiliza os ensinamentos de Ricoeur sobre a importância de focar mais no ato 

da “troca do reconhecimento” do que no reconhecimento em si.  

Todo esse estudo filosófico acerca do reconhecimento tem como fim 

compreender o reconhecimento não como valor desprovido de juridicidade, 

uma vez já ser possível perceber, de antemão, sua influência no 

constitucionalismo contemporâneo, mas entender que essa específica filosofia 

oferta um direito individual com características valorativas importantes para a 

construção de um direito de ser lembrado.  

Assim sendo, o estudo mais pormenorizado de uma teoria do 

reconhecimento tem como objetivo principal fugir das justificativas generalistas 

que sempre procuram alicerçar novos direitos, como o aqui defendido direito de 

ser lembrado, com fundamento em supraprincípios, como o da legalidade, da 

igualdade ou da dignidade da pessoa humana. Ao procurar suas verdadeiras 
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bases epistemológicas, se tenta escapar dessa costumeira muleta doutrinária 

e, a partir da adequada compreensão de tais significados, definir o que seria 

um direito de ser lembrado moldado em um reconhecimento eticamente 

valorado e constitucionalmente protegido. 

Desenvolvido esse primeiro pilar da tese, a próxima questão a ser 

problematizada é a denominada filosofia da memória. Lembrança e memória 

são temas umbilicalmente relacionados e, ao se defender a existência de um 

direito de ser lembrado, se dá atenção a esse outro ponto integrante da ideia 

que aqui se defende. Essa temática é trabalhada no segundo capítulo. 

A amplitude do estudo da memória é inegável. Além do seu aspecto 

filosófico, ela é trabalhada como objeto da História, como campo de estudo da 

Ciências Sociais e igualmente das Ciências Biológicas. É possível, assim, 

compreendê-la a partir dos mais variados ângulos. Dessa forma, deve o Direito 

não só trabalhar com suas próprias definições, mas também absorver os 

ensinamentos dessas outras áreas do conhecimento. As Ciências Sociais, por 

exemplo, são fundamentais para a compreensão da denominada memória 

coletiva, tão importante nas discussões dos direitos culturais e sociais. Temas 

como o livre-arbítrio e a formação do pensamento para a teoria da decisão se 

utilizam dos conhecimentos recentes advindos do estudo da neurociência. 

Importantes não apenas para a formulação de futuras políticas públicas, mas 

como subsídio presente para a assimilação de temas de enorme carga 

interdisciplinar. 

Particularmente, no campo de estudo desta tese, se busca entender a 

formação da lembrança na mente humana e o porquê de determinados 

acontecimentos se tornarem tão importantes para a narrativa individual da 

pessoa em rememoração aos acontecimentos de sua história de vida. Sendo 

assim, se busca traçar um paralelo entre o estudo da memória com a teoria do 

reconhecimento. Destacar-se-á o denominado processo do recognizing 

(reconhecimento), que é um dos denominados modos mnemônicos e uma das 

etapas do ato de lembrar. 

A tese que aqui se apresenta não tem como objetivo tratar algumas 

questões, como a justiça de transição e a lei de anistia, em que a relação entre 

direito e memória coletiva são o foco principal. O objetivo de estudar a questão 

da memória para essa pesquisa é buscar um adequado entendimento da 
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questão da lembrança como formadora da identidade – seja individual ou 

coletiva – a ser tutelada por um direito de ser lembrado. 

 Outra problematização a ser solucionada, ao longo do segundo capítulo, 

é a compreensão da mudança paradigmática no questionamento fundante da 

relação entre a memória e o reconhecimento. Buscar-se-á superar o 

questionamento: “o que lembro?” em direção à indagação “quem se lembra?”, 

pois esse processo permite encontrar um novo panorama para a questão da 

memória, uma vez que aproxima tais indagações de ideias fundamentais para 

a construção desta tese, como a identidade e a temporalidade. Ressalta-se que 

o referencial teórico do segundo capítulo é a obra: “A memória, a história e o 

esquecimento”, de Paul Ricoeur. 

Ao se buscar a aproximação da temática que une as ideias de 

identidade e temporalidade sob o manto das filosofias do reconhecimento e da 

memória, se tem como objetivo desenvolver uma construção normativa que dê 

sustentação epistemológica ao direito – objeto principal desta tese. Por esse 

motivo, se tem como objetivo compreendê-las de forma conjugada a outros 

elementos importantes neste estudo, como a linguagem, a ética-relacional, a 

narrativa e uma ideia ampla da busca por justiça. 

Consequentemente, os últimos tópicos dos dois primeiros capítulos têm 

como linha metodológica aproximar esses temas de um escopo eminentemente 

jurídico, isto é, além de compreendê-los sob enfoque filosófico, já se procura 

assimilá-los sob o manto do Direito. Buscar-se-á, assim, responder as 

seguintes questões: afinal, o que seria um reconhecimento para o direito? 

Como conjugar a ideia da memória com questionamentos jurídico-normativos?  

Nesse pensar, um dos principais aspectos que se busca solucionar com 

este trabalho é a possibilidade de compreender o reconhecimento e a memória 

em seus planos jurídicos, como exemplares dos denominados direitos da 

personalidade. Seria esse moderno instituto civilista a melhor morada para 

esses dois sustentáculos do direito de ser lembrado? E, se sim, seria possível 

interpretar esse direito de ser lembrado igualmente como um direito da 

personalidade? Como seria possível essa afirmação, uma vez não constar 

expressamente de nenhum normativo legal a consagração de um direito ao 

reconhecimento, ou direito à memória e, muito menos, um direito de ser 

lembrado? 
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Essa problematização tem sua análise no terceiro capítulo desta tese. O 

objetivo será conceber a possibilidade dos direitos da personalidade abarcarem 

as noções jurídicas de reconhecimento e memória como seus exemplares. 

Para este fim, é fundamental entender a formação histórica desse instituto 

civilista e isso só se torna possível ao compreender as formações históricas 

das noções de “pessoa” e de “personalidade”. Nesse capítulo, o marco teórico 

é a obra “O direito geral de personalidade”, do autor lusitano Capelo de Sousa 

que, juntamente com outros civilistas do pensamento romano-germânico, 

conseguiu absorver os conhecimentos interdisciplinares em um prisma mais 

amplo do Direito Civil, não circunscrito somente a conceitos oitocentistas sobre 

pessoa e sobre o próprio Direito. 

A possibilidade de enquadramento desses direitos – reconhecimento, e 

memória – no rol dos direitos da personalidade obrigatoriamente demanda que 

este trabalho parta de alguns postulados. Certamente os dois mais 

importantes, no estudo dessa temática, é a denominada teoria (ou direito) ao 

livre desenvolvimento da personalidade e o denominado direito geral de 

personalidade.  

A interpretação correta da natureza jurídica do reconhecimento e da 

memória sob o prisma do Direito possibilita então questionamentos sob outros 

prismas. Além de direitos da personalidade, seriam também direitos 

fundamentais, ou direito humanos? Afinal, qual seria a diferença entre essas 

categorias? Seria possível interpretar também o objeto desta tese a partir 

desses outros parâmetros? Haveria uma classificação excludente, ou se 

tornaria possível compreendê-los sob essas três vertentes? 

Dessa forma, depois de interpretar o reconhecimento e a memória 

dentro desses parâmetros jurídicos, mas com toda a carga filosófica própria de 

tais temáticas, esta tese finalmente se permite problematizar o denominado 

direito ao esquecimento. Diferentemente dos dois capítulos iniciais, em que se 

busca partir das ideias interdisciplinares para só ao final compreendê-las sob o 

manto do Direito, o quarto capítulo deste estudo tem como foco a construção 

histórico-jurídica do denominado direito ao esquecimento. Isso se justifica em 

decorrência da necessidade metodológica deste trabalho em aproximar cada 

vez mais suas discussões da esfera do direito com o desenrolar das suas 

ideias e dos seus capítulos. 
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O objetivo do quarto capítulo é, então, explicar como esse direito ao 

esquecimento foi construído na jurisprudência internacional, ao longo do século 

passado, e como ele foi reinterpretado contemporaneamente com as decisões 

do Tribunal Europeu em que se discutiu a sua aplicação para casos de 

esquecimento da internet. Além de compreender as variadas espécies do 

direito ao esquecimento, se tenta procurar respostas para as suas mais 

comuns críticas, particularmente aquela que afirma que o direito ao 

esquecimento quer apagar a história e calar as variadas formas de liberdade de 

expressão.  

Nesse encadeamento de ideias, se problematiza a ideia do direito ao 

esquecimento ser também considerado um direito da personalidade. Seria 

também um direito autônomo ou, na verdade, seria apenas uma nova faceta do 

clássico direito à intimidade? Qual seria a sua relação com o aqui defendido 

direito de ser lembrado? Seriam realmente direitos antagônicos? Procurar-se-á 

respostas para essas indagações no quarto capítulo. 

Todas essas discussões dos primeiros quatro capítulos iniciais têm 

como fim primordial dar os subsídios para o desenvolvimento do quinto 

capítulo: o direito de ser lembrado. Não se nega que é objetivo dos capítulos 

iniciais funcionarem também como revisão bibliográfica dos temas abordados.  

Assim sendo, a partir das respostas encontradas nesses capítulos 

iniciais, se procura lidar com os dois aspectos que teoricamente dão 

sustentação ao direito objeto desta tese: a sua justificativa filosófica (Por que 

existir um direito de ser lembrado?) e a sua fundamentação jurídica (Qual 

direito de ser lembrado se deverá tutelar?). Em seu primeiro aspecto, se busca 

compreender os variados significados desenvolvidos até então 

(“reconhecimento”, “memória”, “personalidade”, “lembrança”, “esquecimento”), 

circunscrito à formulação conceitual desse novo instituto. Posteriormente, se 

tenta entender o direito de ser lembrado exclusivamente a partir de suas bases 

jurídicas. Qual seria sua definição legal? Sua principiologia? O direito de ser 

lembrado seria realmente um direito da personalidade e por qual motivo? Sua 

aplicação se daria circunscrita aos institutos do Direito Civil? Como interpretá-lo 

a partir dos postulados constitucionais? 

De antemão já se mostra um objetivo desta tese exemplificar esse novo 

instituto jurídico a partir de exemplos práticos e circunscritos à seara civilista. 
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Inicialmente, como resolver a questão do denominado “direito à memória no 

post mortem”? Como explicar a aplicação dos princípios da intransmissibilidade 

e da vitaliciedade dentro de tal ideia? Poderia existir um direito de 

personalidade que ultrapasse a vida natural da pessoa? Como interpretar o 

direito de ser lembrado conjuntamente com a ideia defendida na doutrina 

majoritária que advoga pela permanência de determinadas “projeções da 

personalidade”?  

Deve-se deixar claro, desde já, que o tema desta tese não se resume a 

um direito de proteção a essa memória no post mortem. O direito de ser 

lembrado tem como objetivo tutelar o indivíduo dentro de duas lógicas: “defesa 

narrativa” e “construção identitária” sob o viés da temporalidade. Assim sendo, 

se busca trabalhar esse direito nas diversas lógicas temporais. Seria, assim, 

um direito que visa resguardar determinados elementos identitários para a 

defesa de uma narrativa futura, seria também a tutela de uma história de vida 

passada a partir de determinadas necessidades presentes e seria, por fim, a 

defesa da narrativa atual de fantasmas e máculas do passado. 

Com esse objetivo, se insere discussões como a herança digital e a 

família unipessoal. Esses dois temas contemporâneos do direito civil – do qual 

este trabalho não nega a sua afeição –, particularmente nos campos do direito 

de família e do direito sucessório, podem exemplificar, a partir de suas 

peculiaridades, a real aplicação desse direito de ser lembrado. Do mesmo 

modo se busca compreender o denominado direito ao esquecimento sob um 

prisma diverso do que vem sendo compreendido nas discussões atuais. 

Entrelaçando, assim, os significados filosóficos e jurídicos de temas 

como reconhecimento, memória, esquecimento, lembrança, identidade e 

narrativa se tem como objetivo aplicar corretas definições conceituais para que 

se possa moldar esse instituto jurídico do direito de ser lembrado sob bases 

sólidas.  

Como metodologia textual, a cada novo capítulo, em suas respectivas 

páginas iniciais, se busca elucidar os contornos e objetivos específicos a serem 

desenvolvidos naquela seção. O objetivo é deixar claro ao leitor que não se 

está a trabalhar com determinadas questões terminológicas, históricas e 

filosóficas sem um fio condutor ou um objetivo maior a ser buscado. De forma 

exemplificativa, a compreensão semântica de termos como “reconhecimento” e 
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“memória” tem como objetivo não só entender como se desenvolveu as teorias 

filosóficas acerca dos temas, mas já formular, de maneira inicial, as bases com 

que esse reconhecimento e essa memória se inserem na construção do direito 

de ser lembrado. 

Sendo assim, a tese trabalha a construção jus-filosófica do aqui 

denominado “direito de ser lembrado”, gravitando em torno de quatro 

elementos principais: a noção jus-filosófica do reconhecimento; a compreensão 

de uma memória individual que funcione como fonte da identidade pessoal; a 

noção dos direitos da personalidade como morada de temas de tal amplitude, a 

partir da aplicação de alguns de seus princípios, como o livre desenvolvimento 

da personalidade; e, por fim, a suposta polaridade entre o denominado direito 

ao esquecimento e o aqui defendido direito de ser lembrado. Não há como 

negar que outros temas, como temporalidade, narrativa e alteridade, são de 

igual importância no estudo do tema que aqui se propõe. 

Por fim, deve-se ressaltar que a proposta de um estudo multidisciplinar 

aparenta ser tarefa árdua, mas que abre ao intérprete a possibilidade de 

visualizar determinadas temáticas num panorama mais completo, em que se 

busca alcançar o entendimento de tormentosas questões a partir de uma 

reflexão mais voltada para a totalidade dos problemas que se colocam. E esse 

será o principal objetivo da tese que se propõe: argumentar pela existência de 

um direito que percorre variadas temáticas tão importantes às humanidades e 

mais particularmente ao Direito. 
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1 – O RECONHECIMENTO 

 

Somos tão presunçosos que desejaríamos ser conhecidos de toda a 
terra, e até das pessoas que vierem quando nela não estivermos 
mais; e somos tão vãos que a estima de cinco ou seis pessoas que 
nos cercam nos diverte e nos contenta. 

 
(PASCAL) 

 

O primeiro elemento a ser desenvolvido nesta tese, com o fim de 

fundamentar a existência de um direito de ser lembrado, é o reconhecimento. 

Como proposto no capítulo introdutório, o direito objeto principal deste trabalho 

tem determinados pilares que respaldam a sua existência, explicam a sua 

necessidade e, assim, justificam a importância de ofertar determinada carga 

normativa. 

Para compreender como esse reconhecimento está na gênese do direito 

de ser lembrado, se faz necessário partir de alguns planos interpretativos, 

quais sejam: o seu conteúdo semântico, a sua construção histórico-filosófica e 

a forma como o reconhecimento vem se inserindo dentro da teoria jurídica, isto 

é, o reconhecimento interpretado como direito. Para alcançar esses objetivos, 

utilizar-se-á das ideias de três filósofos que conseguiram desenvolver uma 

ponte entre as construções filosóficas e jurídicas dessa temática: Axel Honneth, 

Charles Taylor e Paul Ricoeur. 

Inicialmente, ao se pensar na ideia de reconhecimento, é comum se 

atentar à noção de reconhecimento pessoal, todavia, o vocábulo abrange 

outros diversos significados. O reconhecimento sustenta o direito de ser 

lembrado não apenas a partir da ideia de estima individual, mas também como 

reconhecimento em alteridade: “reconheço para ser reconhecido”. De igual 

modo, a construção da narrativa pessoal, que também está na base do direito 

de ser lembrado, demanda um ato de reconhecer, seja a partir do simples ato 

de atestação ou por um processo mnemônico de reconstrução de sua história 

de vida. Essas ideias serão desenvolvidas de maneira mais cuidadosa ao longo 

dos próximos capítulos, mas já permitem indicar como o reconhecimento 

possui significados variados, muitos deles imprescindíveis para a compreensão 

do direito de ser lembrado. 
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Ao interpretar o reconhecimento dentro de seu significado 

aparentemente mais difundido, qual seja, o reconhecimento pessoal, se torna 

possível afirmar que tal orientação surge da necessidade dos indivíduos de se 

colocarem como protagonistas nos seus respectivos núcleos sociais, ou, 

quando muito, protagonistas da sua própria história a partir de uma ideia de 

autodeterminação. Em uma era em que as informações são tão abundantes, 

em uma época em que os acontecimentos se sucedem numa velocidade que 

fica difícil absorvê-los, em um momento em que a fama e o protagonismo são 

marcas almejadas por tantos, como se torna possível traçar os adequados 

parâmetros que moldam uma vida permeada por esta adequada busca por 

reconhecimento?  

Ao longo dos tempos, inúmeros filósofos e pensadores das mais 

variadas matizes analisaram tais questões. Inegavelmente, cada um deles 

imerso em suas peculiaridades históricas e culturais, ofertando, dessa forma, 

respostas diversas aos problemas propostos. O que se pode classificar como 

uma filosofia do reconhecimento, entretanto, não teve um estudo tão 

sistematizado como outros abrangentes temas das humanidades, como a ética, 

a moral, a verdade e a justiça. 

Assim sendo, se faz inicialmente necessário entender toda a carga 

polissêmica que o termo “reconhecimento” carrega, pois, como se verá, é um 

conceito de múltiplos significados, que além de poder ser definido como estima 

– a forma que possivelmente se possa intelectualmente extrair primeiramente 

do termo – é igualmente conceituado de outras formas. Faz-se, assim, 

fundamental compreender os variados sentidos desse termo antes de se 

indagar as questões filosóficas e jurídicas a ele atinentes. 

 

1.1 – Reconhecimento e seus multissignificados 

 

A polissemia do termo reconhecimento é fato que demanda algum 

entendimento. Salta inicialmente aos olhos como o significado do termo muda 

quando colocado em sua voz ativa ou quando posto em sua forma passiva 

(“reconhecer” e “ser reconhecido”). Interessante perceber que “reconhecer” 

carrega um significado bastante diverso do recebimento ou solicitação do 

reconhecimento e isso se explica não apenas pela pura semântica, mas por 
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serem termos de construções filosóficas distintas. Pode-se afirmar que o 

primeiro termo se aproxima da ideia do ato de conhecer, enquanto a segunda 

definição tem um léxico mais abrangente, exigindo do intérprete toda uma 

compreensão axiológica, na qual se passa por questões como identidade e 

alteridade.1 

A semântica do termo reconhecimento traduz o alemão Anerkennung 

que abrange os termos kennen, que significa conhecer, e erkennen, que traduz 

não apenas a noção de reconhecer como também a ideia de confessar. 

Segundo Labarrière, reconhecer não pode ser compreendido apenas como 

saber e sim designa um movimento de condução à claridade, pois ao mesmo 

tempo que preserva o conhecimento adquirido – a sua subsistência – vai a 

caminho da luz, da busca pela verdade.2 

A importância do estudo semântico do termo foi destacada pelo filósofo 

Paul Ricoeur. O autor entendeu que a escassez de escritos sobre o tema se 

justificava pela dificuldade de se definir qual é o objeto desse reconhecimento. 

O filósofo, assim, iniciou suas reflexões partindo das diferenciações que o 

termo encontrava nas definições do Dictionnaire de la langue française, 

composto e publicado por Émile Littré. Para sua surpresa, encontrou nada mais 

nada menos do que 23 significados para o termo. Sinteticamente, me permito 

agrupar tais derivações em quatro grupos (Ricoeur utilizava três grupos para tal 

fim).  

O primeiro grupo de significações abrange a ideia de reconhecer como 

sinônimo de “colocar novamente na mente a ideia de algo”, em outros termos, 

apreender algo pelo pensamento. Um segundo aspecto liga o termo à noção de 

admitir algo como verdadeiro. Tal ideia ainda será bastante utilizada neste 

trabalho. Um terceiro grupo de significados entende o reconhecimento como 

sinônimo de gratidão por alguém, ou por alguma coisa ou ato. Por fim, um 

quarto aspecto liga o termo à ideia de que algo ou alguém foi declarado 

possuidor de certa qualidade.3 A princípio, é possível estabelecer a ideia de 

 
1 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 28-31. 
2 LABARRIÈRE, Pierre-Jean. Introduction à une lecture de la Phénoménologie de l’esprit. Paris: 
Aubier-Montaigne, 1979. p. 151. 
3 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 17-23. 
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que o quarto grupo de significados se aproxima mais da noção de 

reconhecimento que esta tese utilizará. 

Percebe-se que da primeira para a segunda significação há uma 

transmudação da ideia de simplesmente apreender algo para o ato de 

considerar esse algo como verdadeiro. O primeiro aspecto destaca quase um 

processo natural do cérebro de constatar algo como é, enquanto o segundo 

significado evidencia um valor atrelado a ideia inicial: a verdade.  

Acredito que desde já é razoável relacionar esses significados do termo 

com a da denominada filosofia da memória a ser tratada no segundo capítulo 

deste trabalho. Já se torna possível fazer algumas indagações. Afinal, essa 

“atestação”, como significado de reconhecer, seria um processo natural da 

mente? Algo que adviria do esforço mnemônico? Se sim, em quais 

parâmetros? 

Afere-se também que o terceiro e o quarto grupo de significados aqui 

agrupados – Ricoeur entende que estão imersos dentro de uma mesma lógica 

de gratidão4 – possuem, no meu entender, sentidos diversos. O 

reconhecimento compreendido como gratidão se aproxima bastante da lógica 

de “dívida a alguém por algo”; diferente é a ideia de interpretar o 

reconhecimento como atestação de qualidade, pois, nesse caso, não há 

necessariamente uma gratidão e sim uma análise que busca certa objetividade, 

sem o viés personalíssimo do terceiro grupo de significados.  

Sendo assim, é possível extrair do primeiro significado a expressão: 

“reconheço algo”, da segunda expressão: “este algo que reconheço realmente 

ocorreu”, da terceira expressão: “reconheço o que fez por mim” e da quarta 

expressão: “tal pessoa merece que eu a reconheça por tal feito”. A substituição 

do “algo” por “alguém” e as respectivas complementações nominais apenas 

ajudam a inteirar as ideias desse termo polissêmico, dado que há uma inegável 

contribuição histórico-cultural, além de filosófica, para tais significados. 

Nesse pensar, ao se afastar de suas definições, traçar-se-á, 

primeiramente, um panorama histórico acerca da construção da ideia de 

reconhecimento para posteriormente compreendê-lo sob determinados signos 

 
4 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 24. 
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filosóficos que, com suas respectivas contribuições, acabam por igualmente 

influenciar as supracitadas concepções terminológicas da temática. 

 

1.2 – O reconhecimento como processo histórico 

 

É possível afirmar que a noção de reconhecimento não somente é uma 

construção léxico-filosófica como também histórica. O significado de 

reconhecimento, como atualmente se compreende em seu senso comum – 

próximo às noções de estima e distinção pessoal –, foi adquirido a partir de um 

lento processo político-social que ressignificou tal concepção seja em seus 

parâmetros teóricos como também a partir de uma nova postura valorativa.  

 Inegável que desde as mais rudimentares e primitivas organizações 

sociais até as mais complexas formas experimentadas de se viver em 

sociedade, o ser humano, de uma forma ou de outra, sempre buscou maneiras 

de se ver reconhecido enquanto procurava exercer determinados papéis na 

sociedade. Alguns pré-definidos desde seu nascimento e outros construídos e 

almejados por um agir meritocrático. 

Na Grécia Antiga, a ideia de reconhecimento estava muito associada a 

fundamentos do agir correto. Era a responsabilidade na ação que gerava não 

só admiração como também respeito. O homem que merecia reconhecimento 

era o homem que não só agia adequadamente, mas que a partir dos seus atos 

conquistava grandes feitos.5 

Nessa época, pairava a ideia da ética de honra. A vida pública, assim 

como a do guerreiro e do cidadão-soldado, era tida por superior em relação às 

demais. Essa superioridade se traduzia em glória e fama, pois arriscar a 

própria vida era a marca do verdadeiro homem e aqueles que não almejassem 

tal feito eram julgados com certo desprezo. Platão tentou contrabalancear essa 

ideia ao afirmar que a virtude não está simplesmente na vida pública, nem na 

excelência do ágon guerreiro e sim em uma vida regida pela razão, essa 

interpretada com base em uma ordem no cosmos e na alma. Platão, assim, foi 

 
5 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 87-88. 
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o primeiro a colocar a predominância da razão sobre os desejos como algo que 

demonstrasse o bem viver.6 

É dessa época talvez a mais clássica obra da literatura ocidental que 

retratou primeiramente o conceito de reconhecimento. A Odisseia de Homero7 

narra a história de Odisseu (ou Ulisses, no mito romano) em sua épica jornada 

de retorno a casa após a Guerra de Tróia e a sua busca pelo reencontro com 

sua terra e com a sua família. Nos 10 anos em que passa vagando, Odisseu 

acaba “se fazendo reconhecer”8 por pessoas de seu antigo convívio. Ao 

chegar, finalmente, em casa, progressivamente, ele é reconhecido pelo seu 

cão, pelo filho Telêmaco, pela esposa Penélope e, por fim, pelo pai logo após 

ter sido confundido com um Deus. 

O momento em que Odisseu revela sua identidade para Penélope talvez 

se trate do momento mais marcante da homérica obra. Essa passagem retrata 

a importância das evidências para o reconhecimento – esse interpretado não 

só como conhecimento, mas já incorporando à noção de verdade. Realça-se 

também o crédito que se deve dar a força dos objetos não só como meio de 

prova, mas como portadores de determinado valor.  

Em uma primeira passagem do poema, Penélope pede provas quase 

que aludindo a um indispensável ritual do reconhecimento:  

 

Estupefata, meu filho, realmente, se encontra minha alma, sem que 
consiga palavra dizer-lhe, ou fazer-lhe perguntas, nem mesmo olhá-lo 
de frente. Mas se ele é Odisseu, que, de fato, ora regressa, possível, 
de certo, há de ser a nós ambos reconhecermo-nos logo, pois temos 
sinais eloquentes, de nós sabidos, e a todas as outras pessoas 
estranhas.9  

 

É somente após o tão adiado reencontro com Penélope que Odisseu, já 

restituído da beleza pela deusa, se utiliza de um marcante objeto para fazer a 

prova da sua identidade. É o leito do casal, construído por aquele jovem 

Odisseu antes de ir à guerra, que faz Penélope definitivamente reconhecer o 

 
6 TAYLOR, Charles. As fontes do self: a construção da identidade moderna. Tradução de Adail 
Ubirajara Sobral e Dinah de Abreu Azevedo. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013. p. 36-37. 
7 HOMERO, Odisseia: em verso. Tradução de Carlos Alberto Nunes. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2001. 
8 Considero a expressão “se fazer reconhecer” a mais bela dentre todas as significações 
possíveis para esse termo. Sua carga semântica diz muito da complexidade e da profundidade 
do estudo do reconhecimento. 
9 HOMERO, Odisseia: em verso. Tradução de Carlos Alberto Nunes. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2001. p. 384. 
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amado. O objeto passa a simbolizar não somente a união do casal como 

também se mostra uma importante prova da veracidade de sua narrativa: 

 

Ora, porém, que mostraste saber o sinal evidente do nosso leito, que 
nunca mortal jamais ante os olhos, a não ser nós e uma serva 
somente, entre todas as famulas, a filha de Áctor, que, ao vir para 
aqui, por meu pai me foi dada, e nos guardou sempre as portas do 
tálamo forte e bem-feito, o coração convenceste-me, embora receoso 
estivesse.10  

 

Percebe-se, assim, que o ato de reconhecer já abarcava a busca pela 

veracidade desde o mais antigo dos poemas daquele período. Era a utilização 

da lógica do reconhecimento como sinônimo de verdade para o ato de 

reconhecer e de merecer honrarias. A partir de então, esse ideário grego de 

viver para a pólis se cambiou inicialmente para abarcar uma sociedade ainda 

mais hierarquizada, patriarcal e de caráter religioso, que teve na Europa Feudal 

seu exemplar máximo.  

Durante esse período, acostumou-se a tratar a pessoa por um 

determinado título e a classificá-la dentro de uma ordem social pré-

estabelecida. Esse título era quase sempre acompanhado de um determinado 

ritual de gestos, como inclinar a cabeça, levantar a espada ou tirar o chapéu. O 

objetivo era deixar explícito, no próprio processo ritualístico, a qual status social 

pertencia aquela pessoa. Aos não possuidores do bom status, tais deferências, 

em forma de gesto, eram dispensadas. A eles, quando muito, era deferido o 

tratamento pelo primeiro nome, senão o uso de termos pejorativos, como 

garoto, moleque ou mesmo escravo. Dessa forma, ao se informar do título pelo 

qual uma pessoa era reconhecida já se sabia de antemão a ordem social a 

qual pertencia.11 

A visão aristocrática de sociedade, que perpassou por toda a 

antiguidade, pela Idade Média e avançou pelo início da modernidade, sempre 

teve fetiche por títulos, pois eles permitiam alcançar os postos mais 

importantes em decorrência da ideia de estamento. E esse processo sempre se 

realimentou. Títulos davam postos, que davam mais títulos e esses eram 

 
10 HOMERO, Odisseia: em verso. Tradução de Carlos Alberto Nunes. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2001. p. 388. 
11 WALZER, Michael. Esferas da Justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade. Tradução 
de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 341-342. 
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repassados seja de forma hereditária, em que o “sangue” se impunha, ou eram 

adquiridos pelo poder político em que o dinheiro sempre ajudou a fazer 

determinados nomes. Em tal sociedade, podia-se elogiar ou criticar os iguais, 

mas para os superiores não havia necessidade de reconhecimento. O 

reconhecimento era pré-definido.12 

O tempo, todavia, é implacável e as mudanças ocorridas na Europa do 

renascer permitiu que alguns dos integrantes dos postos mais baixos do 

estamento resolvessem desafiar o status quo muito em conta do crescimento 

econômico mais igualitário daquele período. Nessa história do reconhecimento, 

pode-se afirmar que não se estava mais diante de um duelo de gentlemen 

(cavalheiros), mas sim de uma verdadeira revolução.13 Assim se deu a 

ascensão da burguesia, que absorveu alguns dos títulos nobiliárquicos e se 

proclamou igualmente merecedora do reconhecimento também em seu 

tratamento formal.  

A antiga classe aristocrática teve que se adaptar aos novos tempos e 

como advertido na emblemática frase de Tancredi dirigida ao personagem Don 

Fabrizio Corbera do romance de Lampedusa, Il Gattopardo: “Se queremos que 

tudo continue como está, é preciso que tudo mude”14 e o modo de se 

adaptarem às novas formas de reconhecimento não foi enfrentando a classe 

emergente, mas sim criando formas mais elegantes de distinção de classe. É o 

tempo da proliferação do “mister”.  

É esse mister da língua inglesa que passou a ser utilizado por toda 

Europa para designar o tratamento que também mereceriam os novos 

membros do clube. E assim se criou um estamento composto de monsieur, 

Herr, signor, señor, senhor...  

Um curioso aspecto do reconhecimento aristocrático é perceber que 

numa sociedade previamente hierarquizada em que os papéis de cada um são 

 
12 WALZER, Michael. Esferas da Justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade. Tradução 
de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 341-343. 
13 “A luz de Roma se apaga. Daí se propaga a transformação. O clero, a bem da verdade, 
julgava o herege na inquisição. Baila no ar a esperança. O homem avança no velho mar. Um 
horizonte de riquezas. Fazia a Europa prosperar. Da burguesia surge o renascer, valorizando 
ideais, aniquilando o jeito de ser da soberania dos feudais”. In: VILA Isabel 1998 12/14 - 
Lágrimas, Suor e Conquistas no Mundo em Transformação. [S. l.: s. n.], 2012. 1 vídeo (6 min.). 
Publicado pelo canal maravillatropical. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ky2-
P_t7rNc. Acesso em: 27 jan. 2020. 
14 LAMPEDUSA, Tomasi di. O Gattopardo. Tradução de Marina Colasanti. 2. ed. São Paulo: 
Record, 2000. p. 57. 

https://www.youtube.com/watch?v=ky2-P_t7rNc
https://www.youtube.com/watch?v=ky2-P_t7rNc
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definidos quase de maneira estanque, a pessoa deve saber de antemão qual a 

sua colocação na escala social. Não se aceita o pertencimento concomitante a 

mais de uma esfera. Deve-se pautar seu comportamento por uma atitude de 

gentleman (cavalheiro) tanto na vida familiar quanto em suas relações sociais. 

A aristocracia russa do final do século XIX, por exemplo, conversava entre si na 

língua francesa, deixando bem claro, a partir da escolha do idioma, a suposta 

superioridade intelectual que gostariam de lhe ver reconhecida.  

Os pertencentes aos extratos mais baixos da sociedade deveriam saber 

de antemão os limites que poderiam ter frente aqueles pertencentes aos 

extratos mais altos. Não havia possibilidade de pertencer, ao mesmo tempo, às 

duas esferas. Essa problemática da inversão de papéis é muito bem retratada 

em filmes como A regra do jogo,15 de Jean Renoir, e Assassinato em Gosford 

Park,16 de Robert Altman, esse último que tece uma ácida crítica à sociedade 

inglesa vitoriana e ao impedimento fático de pertencer ao mesmo tempo a 

esses dois diferentes extratos sociais.17 

As revoluções socialistas do início do século XX acabaram por introduzir 

outras formas de designação mais acuradas com os seus valores 

revolucionários. Designações como irmão e camarada se tornaram a 

nomenclatura do suposto reconhecimento igualitário propagado por essa 

ideologia.18 

Inegável que paralelamente ao reconhecimento advindo dessa honra 

aristocrática ou do ideário socialista sempre houve a busca por outras formas 

 
15 O filme de Renoir, clássico inicialmente rejeitado por público e crítica de sua época, narra a 
história da sociedade francesa às vésperas da 2ª Guerra Mundial. Seja a elite, ou a classe 
trabalhadora, todos os personagens do filme têm caráter duvidoso. São infiéis, falsos e 
resistem às mudanças sociais que se avizinham. A REGRA do jogo. Direção: Jean Renoir. 
Produção: Jean Renoir. Roteiro: Jean Renoir; Carl Koch. Intérpretes: Nora Gregor; Paulette 
Dubost; Marcel Dalio. Paris: Nouvelles Éditions de Films, 1939. 1 DVD (110 min.), black and 
white. 
16 ASSASSINATO em Gosford Park. Direção: Robert Altman. Produção: Robert Altman; Bob 
Balaban e David Levy. Roteiro: Julian Fellowes. Intérpretes: Maggie Smith, Michael Gambon, 
Kristin Scott Thomas, Helen Mirren, Clive Owen e outros. Shepperton: USA Films, 2001. 1 BLU-
RAY, (131 min.), color. 
17 Enquanto o filme de Renoir narra várias aventuras amorosas entre patrões e criados, na qual 
um personagem acaba sendo assassinado para possibilitar a manutenção do status quo, o 
filme de Altman tem uma cena emblemática em que um dos personagens, mordomo da família, 
descobre que é filho de um dos patrões. A partir desse momento, ele passa a ser rejeitado por 
ambos os grupos, uma vez que não se pode pertencer a esses “dois mundos” ao mesmo 
tempo.   
18 WALZER, Michael. Esferas da Justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade. Tradução 
de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 341-345. 



29 

 

mais valorativas e principiológicas de se inserir nos seus respectivos meios. 

Não há como olvidar que a noção de homem correto, digno e bom sempre 

permeou o discurso do reconhecimento.  

O comportamento baseado em atitudes morais e socialmente 

adequadas sempre foi um alento para aqueles que não possuíam o 

reconhecimento da nascença, ou o poder político-financeiro que facilitava a 

aquisição dos respectivos títulos. Daí se buscava também comportamentos 

pautados em honra, respeito, prestígio, estima, admiração, deferência e porque 

não, glória.19 Era a chance do indivíduo comum se notabilizar pelo seu padrão 

de conduta. Percebe-se que até hoje a autodesignação de “homem de bem” 

permeia o discurso da autodesignação positiva, pena que normalmente em um 

contexto mais moralista do que eticamente pautado. 

Pode-se perceber igualmente que, na esfera do reconhecimento, a 

postura relativa é importantíssima.20 Isso quer dizer que para alguém ser 

reconhecido ele deve estar numa escala superior ao outro a partir de uma 

análise comparativa. A noção de que os reconhecimentos são ilimitados se não 

inverídica é de certa forma utópica. Por isso, o ato de reconhecimento não 

pode ser confundido com as comparações pessoais cotidianas. De certa forma, 

o reconhecimento sempre foi encarado dentro da lógica da corrida hobbesiana 

em que ultrapassar continuamente o nosso próximo é a felicidade e que não há 

na vida outro objetivo, ou prêmio, do que se manter em primeiro lugar.21  

Se essa é uma afirmação historicamente acurada do reconhecimento, 

seria também filosoficamente correta? Seria esse o tipo de reconhecimento que 

se almeja? A incessante busca pelo primeiro lugar traduzida em renda, títulos e 

supostas honrarias? Vencer a corrida hobbesiana deve ser o objetivo final do 

reconhecimento? Acredito sinceramente que não. 

Se é verdade que “o olhar do outro nos constitui”,22 deve-se também 

buscar entender como esse olhar pode moldar nossa percepção interna e 

como se torna possível pautar nosso comportamento por condutas que levem a 

 
19 WALZER, Michael. Esferas da Justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade. Tradução 
de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 341-346. 
20 WALZER, Michael. Esferas da Justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade. Tradução 
de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 341-348. 
21 HOBBES, Thomas. The Elements of Law Natural and Politic. Londres: Dodo Press, 2009. p. 
39. 
22 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 
Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 241. 
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um reconhecimento eticamente valorado, pois “a vida só pode ser 

compreendida, olhando-se para trás; mas só pode ser vivida, olhando-se para 

frente”.23 

Dessa forma, é fundamental estudar algumas teorias filosóficas de 

autores, como Axel Honneth, Charles Taylor e Paul Ricoeur, que interpretam o 

reconhecimento a partir desses patamares mais socialmente aplicáveis, isto é, 

um reconhecimento que comunga princípios como alteridade e dignidade 

humana. Princípios esses não apreendidos em seus sentidos vazios e 

desprovidos de concretude, mas sim como balizas éticas do bem viver. 

 

1.3 – A noção de reconhecimento na filosofia  

 

A noção de reconhecimento na filosofia moderna acabou ganhando 

novos contornos com autores como Kant e Hegel, que, de certa forma, criaram 

as bases teóricas para a maioria dos autores contemporâneos que trataram do 

tema. Entretanto, é indiscutível a contribuição do pensamento dos antigos 

sobre o tema, que de maneira embrionária já questionavam e – por muitas 

vezes – respondiam questões até hoje suscitadas. 

Aristóteles, por exemplo, em sua obra clássica Ética a Nicômaco, 

defendia que o homem tem como fim viver uma vida completa. Tal ideia se 

coadunava com a sua noção acerca da virtude: 

 
Quando diremos, então, que não é feliz aquele que age conforme à 
virtude perfeita e está suficientemente provido de bens exteriores, 
não durante um período qualquer, mas através de uma vida 
completa? Ou devemos acrescentar: “E que está destinado a viver 
assim e a morrer de modo consentâneo com a sua vida”? Em 
verdade, o futuro nos é impenetrável, enquanto a felicidade, 
afirmamos nós, é um fim e algo de final a todos os respeitos. Sendo 
assim, chamaremos felizes àqueles dentre os seres humanos vivos 
em que essas condições se realizem ou estejam destinadas a 
realizar-se – mas homens felizes.24 

 
O homem deve, assim, buscar um viver virtuoso caso realmente almeja 

a felicidade, uma vez que essa provê exclusivamente de nós mesmos e para 

 
23 Søren Aabye Kierkegaard (1813 - 1855). Só Filosofia. Virtuous Tecnologia da Informação, 
2008-2021. Disponível em: http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=110. Acesso em: 
22 jan. 2020. 
24 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim. 4. ed. 
São Paulo: Editora Nova Cultural, 1991. p. 61. 

http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=110
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isso há uma inexorável condição: “o reconhecimento de si mesmo”.25 

Possivelmente essa visão de Aristóteles estava muito à frente de seu tempo. 

 Deve-se ressaltar, todavia, que a noção acerca do reconhecimento para 

os gregos era muito relacionada à noção de responsabilidade, sem grandes 

desenvolvimentos teóricos acerca da ideia de consciência reflexiva de si. Pode-

se, de certa forma, afirmar que foi apenas com a filosofia cartesiana do cogito e 

a teoria da reflexão de Locke que o reconhecimento passou a abordar também 

tal temática.26  

A transição para o pensamento dos modernos realçava duas facetas da 

conceituação etimológica tratada no primeiro tópico. Os pensadores, desse 

período, interpretavam o reconhecimento tanto como sinônimo de atestação, 

ou seja, de conhecer as coisas e as pessoas a partir da utilização do intelecto, 

quanto acresciam o sentido reflexivo da busca pela verdade, ou seja, 

reconhecimento como atestação de algo que se possa afirmar verdadeiro.  

As ideias sobre o reconhecimento passaram então a se desenvolver em 

novas bases ao se afastarem paulatinamente da noção de simples atestação 

do período clássico. Doravante, foi possível interpretar três grandes ideias 

filosóficas que ajudaram a moldar a teoria do reconhecimento que se estuda 

atualmente. Existiu o foco kantiano sob o vocábulo Rekognition utilizado em 

sua obra Crítica da razão pura, teve o Anerkennung de utilização hegeliana e o 

“reconhecimento das lembranças” de Bergson.27 

Inicialmente, a teoria kantiana da autonomia individual teve inegável 

contribuição tanto do pensamento de Hobbes quanto das ideias de Descartes. 

Do primeiro, Kant absorveu a noção de luta pela sobrevivência como um dos 

fins do agir individual.  De Descartes, por sua vez, elucidou a distinção que o 

filósofo propunha entre o falso e o verdadeiro.28  

Além dessa distinção, Descartes, em sua obra Meditações, já defendia a 

ideia do reconhecimento como a apreensão de algo, como o ato racional de 

 
25 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 98. 
26 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 105-106. 
27 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 27. 
28 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 40. 
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receber este algo como verdadeiro.29 Ressalta-se, todavia, que ainda não era o 

juízo final de veracidade – o segundo significado dentro do primeiro tópico 

deste capítulo que trata da semântica do termo – e sim apenas o ato de 

receber, de atestar os contornos de algo, de tê-lo aprioristicamente como 

adequado: 

 
E essa indiferença não se estende somente às coisas das quais o 
entendimento não tem nenhum conhecimento, mas geralmente 
também a todas aquelas que ele não descobre com uma clareza 
perfeita no momento em que a vontade delibera sobre elas; pois, por 
prováveis que sejam as conjecturas que me tornam inclinado a julgar 
alguma coisa, o tão-só conhecimento que tenho de que são apenas 
conjecturas e não razões certas e indubitáveis basta para me dar 
ocasião de julgar o contrário. Isto é o que experimentei 
suficientemente nesses dias passados, ao estabelecer como falso 
tudo o que tivera antes como muito verdadeiro, pelo simples fato de 
ter notado que se podia duvidar disso de alguma maneira.30 

 

Immanuel Kant partiu dessa ideia de Descartes de que reconhecer é 

identificar, apreender pelo pensamento um objeto, duvidando da verdade 

posta. Entretanto, enquanto para Descartes o ato de identificar não se separa 

da ideia de distinguir, Kant interpretava identificar como sinônimo de ligar, ou 

seja, fazer uma conexão.31  

Nesse pensar, Kant apresentou uma lógica que coordenava o plano da 

sensibilidade em que os objetos eram dados com o plano do entendimento em 

que eram pensados, isto é, criava uma relação entre a perspectiva empírica e a 

transcendental. Em sua obra Crítica da Razão Pura, Kant desenvolveu a 

denominada “tripla síntese” em que a recognição se colocava como um terceiro 

componente. Primeiramente existia a síntese da apreensão na intuição, 

posteriormente a síntese da reprodução na imaginação e, por fim, a síntese da 

recognição no conceito. 

 

 
29 “Por exemplo, examinando, esses dias passados, se alguma coisa existia no mundo e 
reconhecendo que, pelo simples fato de examinar esta questão, decorria necessariamente que 
eu próprio existia, não podia impedir-me de julgar que era verdadeira uma coisa que concebia 
tão claramente, não que a isso me achasse forçado por alguma causa exterior, mas somente 
por que a uma grande clareza que havia no meu entendimento seguiu-se uma forte inclinação 
em minha vontade; e fui levado a acreditar com tanto mais liberdade quanto me encontrei com 
menos indiferença.” In: DESCARTES. Meditações. Os pensadores. Tradução de J. Guinsburg 
e Bento Prado Junior. São Paulo: Editora Abril Cultural, 1983. p. 127. 
30 DESCARTES. Meditações. Os pensadores. Tradução de J. Guinsburg e Bento Prado Junior. 
São Paulo: Editora Abril Cultural, 1983. p. 127-128. 
31 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 51-52. 
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Sem a consciência de que aquilo que nós pensamos é precisamente 
o mesmo que pensávamos no instante anterior, seria vã toda a 
reprodução na série das representações. Pois haveria no estado atual 
uma nova representação, que não pertenceria ao ato pelo qual devia 
ser, pouco a pouco, produzida, e o diverso dessa representação não 
formaria nunca um todo, porque lhe faltava a unidade, que só a 
consciência lhe pode alcançar. Se esquecesse, ao contar, que as 
unidades, que tenho presentemente diante dos sentidos, foram pouco 
a pouco acrescentadas por mim umas às outras, não reconheceria a 
produção do número por esta adição sucessiva de unidade a unidade 
nem, por conseguinte, o número, pois este conceito consiste 
unicamente na consciência desta unidade da síntese. A palavra 
conceito poderia já, por si mesma, conduzir-nos a esta observação. 
Com efeito, esta consciência una é que reúne numa representação 
diversa, sucessivamente intuído e depois também reproduzido.32 

 

Dentro da teoria do reconhecimento, se afastar do kantismo é se afastar 

paulatinamente da lógica da representação. É, assim, principalmente no 

pensamento de Hegel, sobre o tema, que se deu as bases filosóficas para os 

posteriores conceitos a serem utilizados nesta tese. A abordagem do 

reconhecimento em Hegel normalmente é relacionada aos seus denominados 

“escritos da juventude”, particularmente dentro da sua obra Fenomenologia do 

Espírito. 

A dialética do reconhecimento em Hegel não se limitava apenas às 

teorias acerca das relações sociais tão analisadas nas teorias 

contemporâneas. Seu conceito de reconhecimento abrangia desde uma ideia 

de consciência individual até a formação de conceitos como o de liberdade.33 

A Fenomenologia do Espírito buscava desenvolver tanto a ideia da 

experiência da consciência quanto da racionalidade na formação do self. Hegel 

desenvolveu essa noção a partir de uma análise histórica não do tempo 

cronológico simplesmente, mas sim da superação dialógica dos momentos.34 

Não há como negar que a parábola do senhor e do escravo era o ponto fulcral 

de sua teoria do reconhecimento.  

De um lado uma consciência-de-si que tem ciência de sua verdade, mas 

que realmente necessitava para ser consciência-de-si em sua totalidade de se 

ver reconhecida na consciência do outro. Era necessário para esse fim se 

imiscuir em um horizonte de intersubjetividade. Mesmo a consciência vitoriosa 

 
32 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Tradução de Manuela Pinto dos Santos e 
Alexandre Fradique Morujão. 5. ed. Lisboa: Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. p. 
167-168.  
33 SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Hegel. São Paulo: Loyola, 1996. p. 249. 
34 SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Hegel. São Paulo: Loyola, 1996. p. 248. 
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do senhor – aquela livre – vê a necessidade de respeitar a consciência 

derrotada do servo: 

 
Mas, para o reconhecimento propriamente dito, falta o momento em 
que o senhor opera sobre o outro o que o outro opera sobre si 
mesmo; e o escravo faz sobre si o que também faz sobre o Outro. 
Portanto, o que se efetuou foi um reconhecimento unilateral e 
desigual.35 

 

A ideia do reconhecimento em Hegel acabou sendo conhecida como 

Anerkennung. Em um primeiro momento, o reconhecimento era de alguma 

coisa, a partir da lógica da exclusão pela percepção ou pela aparência. Em um 

segundo estágio, o reconhecimento de si se tornou o ponto principal, tomando 

o lugar do reconhecimento da coisa. Esse estágio permitiu uma reflexão 

inerente a tal problematização, possibilitando o desenvolvimento da lógica do 

“eu posso”, do homem capaz que possui um conjunto de significações, na qual 

o processo de atestação por simples exclusão deu lugar a um estatuto 

existencial.36  

O reconhecimento em Hegel tem, assim, três grandes aspectos que 

futuramente passaram a ser utilizados por Honneth em sua formulação de uma 

noção de luta por reconhecimento. Primeiramente, há na dinâmica do 

reconhecimento um vínculo entre autorreflexão e orientação para o outro. O 

segundo aspecto do reconhecimento é permitir fundar na dialética uma noção 

de respeito e consideração, saindo de uma prévia ideia de menosprezo e 

injustiça. Há, por fim, um aspecto sistemático na teoria de Hegel, na qual o 

filósofo visa institucionalizar o processo de reconhecimento.37 

Dessa forma, Hegel trabalhava determinadas esferas nas quais se dão 

os espaços do reconhecimento. Em um plano inicial, se tem a família, pois 

essa significa o abandono da relação natural para se estabelecer uma relação 

ética na qual se realiza a liberdade individual, mesmo que de forma 

autolimitada. Posteriormente, o reconhecimento se dá na sociedade civil, na 

qual o autointeresse individual se torna satisfeito a partir de uma situação de 

 
35 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito - parte I. Tradução de Paulo 
Meneses. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1992. p. 131. 
36 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 164. 
37 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 187-188. 
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mútua dependência. Por fim, se encontra o Estado, onde o sujeito consegue 

viver uma vida universal e obter reconhecimento, por exemplo, no exercício de 

funções públicas.38 

Enquanto, em Honneth, o Direito é a segunda etapa do processo de 

reconhecimento, em Hegel, ele era o resultado de uma liberdade conquistada 

pela história, em virtude do seu ponto de partida ser a vontade livre. O direito 

hegeliano se definia na relação em que as pessoas se reconheceriam 

mutualmente tendo na eticidade uma base de efetividade, uma vez que cabia a 

essa eticidade a tarefa de mediar tanto a autodeterminação moral quanto os 

próprios direitos subjetivos.39 

Outra importante contribuição de Hegel para a teoria do reconhecimento 

é sua noção de crime. Ao expor que as estruturas sociais do reconhecimento 

podem ser destruídas por atos de exteriorização negativa da liberdade, se 

permite criar, em contraponto, relações de reconhecimento eticamente mais 

fortes nas quais se torna possível conceber uma comunidade ética de 

cidadãos. Nesse pensar, os conflitos sociais funcionariam como aprendizado 

prático-moral.40 

 
Todavia, segundo seu conteúdo, o crime tem sua reflexão sobre si - 
ou sua inversão - no castigo efetivo, o qual é a reconciliação da lei 
com a efetividade que se lhe opôs no crime. Enfim, o castigo efetivo 
tem sua efetividade invertida nele mesmo: uma efetivação tal da lei 
que através dela a atividade, que tem por castigo, se suprassume a si 
mesma. A lei, de ativa que era, volta a ser lei tranquila e vigente, e se 
extinguem o movimento da individualidade contra a lei e o movimento 
da lei contra a individualidade.41 

 

É possível afirmar que não somente Honneth, mas também Charles 

Taylor se utilizou da teoria hegeliana do reconhecimento. A construção da 

 
38 WEBER, Thadeu. Liberdade, direito e reconhecimento na Filosofia do Direito de Hegel. 
Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), São 
Leopoldo (RS), v. 7, n. 3, p. 297-307, set./dez. 2015. Disponível em: 
https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/11573/2/Liberdade_Direito_e_Reconhecime
nto_na_Filosofia_do_Direito_de_Hegel.pdf. Acesso em: 19 jan. 2021. 
39 WEBER, Thadeu. Liberdade, direito e reconhecimento na Filosofia do Direito de Hegel. 
Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), São 
Leopoldo (RS), v. 7, n. 3, p. 297-307, set./dez. 2015. Disponível em: 
https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/11573/2/Liberdade_Direito_e_Reconhecime
nto_na_Filosofia_do_Direito_de_Hegel.pdf. Acesso em: 19 jan. 2021. 
40 HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. 
Tradução de Luiz Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 56-57. 
41 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito - parte I. Tradução de Paulo 
Meneses. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1992. p. 113. 

https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/11573/2/Liberdade_Direito_e_Reconhecimento_na_Filosofia_do_Direito_de_Hegel.pdf
https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/11573/2/Liberdade_Direito_e_Reconhecimento_na_Filosofia_do_Direito_de_Hegel.pdf
https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/11573/2/Liberdade_Direito_e_Reconhecimento_na_Filosofia_do_Direito_de_Hegel.pdf
https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/11573/2/Liberdade_Direito_e_Reconhecimento_na_Filosofia_do_Direito_de_Hegel.pdf
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noção de self para Taylor parte tanto de uma concepção intersubjetiva quanto 

de uma visão eticamente influenciada.42 A eticidade acaba, assim, servindo de 

lugar para mediações sociais e se assume como espaço ideal para realizar a 

liberdade individual e o reconhecimento recíproco.43 

Além das teorias kantiana e hegeliana, o terceiro pilar para a formação 

da ideia contemporânea do reconhecimento advém do estudo de Bergson, que 

será analisado no próximo capítulo, quando esta tese entrelaçar os 

ensinamentos da filosofia do reconhecimento com os da filosofia da memória.44 

Pois bem, faz-se necessário agora assimilar os filósofos 

contemporâneos que acredito serem os marcos teóricos mais importantes para 

a formulação da tese aqui desenvolvida do direito de ser lembrado. Analisar-se-

á, assim, os pensamentos de Honneth, Taylor e Ricoeur sobre o 

reconhecimento. 

 

1.4 – O reconhecimento em Axel Honneth 

 

A nova filosofia do reconhecimento se inseriu na denominada Teoria 

Crítica da Modernidade e autores como Honneth e Taylor introduziram tais 

discussões em obras que tinham como objetivo compreender o funcionamento 

da sociedade, particularmente a partir de uma busca pela resolução de seus 

conflitos mais iminentes. Nesse interim, se incorporou a denominada luta por 

este reconhecimento que, de certa forma, marcou o pensamento desses 

autores. 

 
42 MENDONÇA, Ricardo Fabiano. Reconhecimento. In: AVRITZER, Leonardo et al. (Orgs.). 
Dimensões políticas da justiça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. p. 118. 
43 WEBER, Thadeu. Liberdade, direito e reconhecimento na Filosofia do Direito de Hegel. 
Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), São 
Leopoldo (RS), v. 7, n. 3, p. 297-307, set./dez. 2015. Disponível em: 
https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/11573/2/Liberdade_Direito_e_Reconhecime
nto_na_Filosofia_do_Direito_de_Hegel.pdf. Acesso em: 19 jan. 2021. 
44 Deve-se mencionar também as contribuições de filósofos como Husserl, Gadamer e 
Heidegger para o estudo do tema. Suas ideias, de certa forma, vieram a reboque da 
reinterpretação da noção kantiana de representação. Para Husserl, que se valeu de uma 
filosofia transcendental, aos poucos foi se superando a noção de representação para se 
permitir reinterpretar a relação entre sujeito e objeto. Por sua vez, tanto Heidegger quanto 
Gadamer não só colocaram a problemática do reconhecimento no sujeito e não mais na formal 
relação entre sujeito e objeto, mas desenvolveram uma nova ideia de temporalidade, que não 
mais se limitaria a critérios de sucessão e simultaneidade e sim do sujeito que sabia estar-no-
mundo. In: RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi 
Campanário. São Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 72-76.  

https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/11573/2/Liberdade_Direito_e_Reconhecimento_na_Filosofia_do_Direito_de_Hegel.pdf
https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/11573/2/Liberdade_Direito_e_Reconhecimento_na_Filosofia_do_Direito_de_Hegel.pdf
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Pode-se afirmar que Honneth fez uma abordagem pós-tradicional e pós-

metafísica da teoria de Hegel, inserindo seu pensamento em uma segunda 

fase da Escola de Frankfurt. O filósofo absorveu também as influências do 

pensamento de Habermas e de Horkheimer, mas se distanciou deles em 

alguns pontos, como na crítica à intersubjetividade comunicativa orientada para 

o entendimento que marcou o pensamento habermasiano.45 Entretanto, 

Honneth concordou com Habermas em relação à importância da teoria crítica 

em suas bases intersubjetiva e de natureza universalista, mas compreendendo 

que o fundamento desse tipo de interação está no conflito e a sua gramática 

pode ser traduzida na luta pelo reconhecimento.46 

É possível afirmar que em sua obra Luta por reconhecimento, Honneth 

partiu da noção do sentimento de injustiça intersubjetiva para, a partir dessa 

constatação, construir um conceito que buscava satisfazer as demandas 

interiores dos indivíduos e a formação das suas respectivas identidades. 

Honneth não negava que a luta por reconhecimento de movimentos sociais 

como pessoas pretas, mulheres e operários são extremamente importantes e 

adequados, mas sua teoria focava na emancipação individual da identidade 

intersubjetiva, apoiado em uma ideia de satisfação pessoal perante o eu-

mundo, não de forma puramente individualista, mas temperada pelo princípio 

da alteridade.47 

De forma geral, é possível compreender que o reconhecimento para 

Honneth se dá em dois planos. Existe o reconhecimento do outro de forma 

elementar – um reconhecimento como atestação – e o reconhecimento em 

reciprocidade, no qual o outro é interpretado como sujeito de igual dignidade e 

merecedor de igual estima e respeito em seus ciclos de liberdade de ação. 

Honneth desenvolveu também a ideia de que o reconhecimento recíproco é a 

base para se alcançar uma autonomia real, pois essa não pode ser confundida 

 
45 SILVA NETO, Wilson Levy Braga da. Teoria democrática e reconhecimento. Curitiba: Editora 
Juruá, 2012. p. 75-76. 
46 NOBRE, Marcos. Luta por reconhecimento: Axel Honneth e a teoria crítica. In: HONNETH, 
Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. Tradução de Luiz 
Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 17. 
47 Essa relação entre reconhecimento e alteridade não só é trabalhada por Honneth, mas 
igualmente por outros autores que tratam do tema. Essa temática será mais bem desenvolvida, 
em tópico próprio, quando se apresentar um estudo comparativo entre os temas do 
reconhecimento e da memória. 
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com um agir individualista.48 Para esse fim, há a necessidade de o indivíduo 

desenvolver determinadas propriedades que surgem de um processo dinâmico 

de experiências interpessoais: autoconfiança, autorrespeito e autoestima.49 

Honneth iniciou sua tese resgatando a noção hobbesiana de 

autoconservação, que, por sua vez, utilizava a ideia aristotélica de que o 

homem é um animal político e que está sempre em busca de um bem-estar. 

Assim o homem procura formas de evitar a guerra de todos contra todos a 

partir de uma práxis política que impede conflitos iminentes. Entretanto, 

Honneth construiu sua noção de reconhecimento invertendo a lógica 

hobbesiana de reduzir a ação política à busca pelo poder,50 pois, para o filósofo 

alemão, com o reconhecimento se torna possível consolidar uma noção de 

eticidade, na qual o denominado reconhecimento recíproco é a resposta para a 

crescente universalização conflituosa.51  

Dentro desse pensar de uma busca por uma adequada noção de 

eticidade, a autorrealização também se tornou conceito fundamental em 

Honneth. É possível afirmar que o filósofo fundiu elementos do pragmatismo de 

autores como John Dewey e G. H. Mead com as teorias intersubjetivas de 

Hegel, uma vez que a autorrealização só se explica dentro de um contexto de 

interação social.52 

 
48 HONNETH, Axel; ANDERSON, Joel. Autonomia, Vulnerabilidade, Reconhecimento e Justiça. 
Tradução de Nathalie Bressiani. Cadernos de Filosofia Alemã - Crítica e Modernidade, São 
Paulo (SP), v. 17, p. 81-112, jan./jun. 2011. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/filosofiaalema/article/view/64839. Acesso em: 29 jan. 2020. 
49 Walzer assume uma postura filosófica que se aproxima das ideias de Taylor no que toca à 
importância das noções de autoestima e autorrespeito. Indo contra à ideia de que os conceitos 
de si mesmo são apenas juízos sociais internalizados, o autor entende que essa categoria 
necessita de maior complexidade em sua abordagem. Dessa forma, defende que a 
compreensão da ideia de autoestima deve ser feita a partir de seu caráter relacional, se 
comunicando com a noção de igualdade complexa, enquanto a noção de autorrespeito se 
circunscreve mais à lógica do reconhecimento, uma vez que esse está disponível para 
qualquer pessoa que tenha internalizado sua noção de dignidade e saiba a importância do 
reconhecimento mútuo. Para se gozar desse autorrespeito, deve-se assumir a 
responsabilidade pelos atos em uma atitude que o autor chama de “autodomínio”, que é a 
posse do caráter e das qualidades do ato. Dessa forma, o ato de cidadania se mostra exemplar 
desse autodomínio. In: WALZER, Michael. Esferas da Justiça: uma defesa do pluralismo e da 
igualdade. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 373-384. 
50 HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. 
Tradução de Luiz Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 35-36. 
51 SILVA NETO, Wilson Levy Braga da. Teoria democrática e reconhecimento. Curitiba: Editora 
Juruá, 2012. p. 77-80. 
52 MENDONÇA, Ricardo Fabiano. Reconhecimento. In: AVRITZER, Leonardo et al. (Orgs.). 
Dimensões políticas da justiça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. p. 119. 

http://www.revistas.usp.br/filosofiaalema/article/view/64839
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Não há como negar que os escritos de Hegel foram as principais 

influências teóricas de Honneth para construir seu conceito de reconhecimento, 

dado que Hegel conseguira unir pretensões universalistas com as 

preocupações de desenvolvimento individual tão caras a Honneth.53 Não por 

outro motivo, boa parte dos escritos de Honneth, em sua obra Luta pelo 

Reconhecimento, foram para analisar os escritos de Hegel sobre o tema. 

Honneth destacou que Hegel defendia uma luta por reconhecimento 

intersubjetivo da identidade, que possibilitasse formular instituições 

garantidoras do que denominava de estado de liberdade.54 Hegel, em sua 

filosofia política, tinha dissertado sobre a importância da existência de um 

estado de totalidade ética, pois uma sociedade reconciliada só se torna 

possível quando entendida no seio de uma comunidade eticamente integrada 

de cidadãos em um estado de liberdade.55 Para isso, Hegel desenvolveu a ideia 

de um “vir-a-ser da eticidade” que permitia um crescimento tanto de vínculos 

comunitários quanto individuais, entrelaçando, assim, socialização e 

individuação.56 A teoria do reconhecimento de Hegel teria na correlação entre o 

si e o outro o seu perfil conceitual primordial. O desejo de ser reconhecido 

passa a ser juntamente com o temor da morte violenta o motivo justificador da 

vida em sociedade, isto é, o reconhecimento como resultado e não apenas 

como princípio.57  

Apesar da enorme influência de Hegel, Honneth teceu algumas 

ponderações ao pensamento do filósofo. Honneth criticava a mudança no 

pensamento de Hegel ao ter passado de uma análise calcada nas relações 

humanas interativas para um foco maior na teoria da consciência, pois dessa 

forma, no entender de Honneth, a interação social acaba por se confundir como 

 
53 NOBRE, Marcos. Luta por reconhecimento: Axel Honneth e a teoria crítica. In: HONNETH, 
Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. Tradução de Luiz 
Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 17-18. 
54 HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. 
Tradução de Luiz Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 29-30. 
55 HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. 
Tradução de Luiz Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 40. 
56 HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. 
Tradução de Luiz Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 45-46. 
57 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 189. 
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uma simples etapa da consciência individual.58 Honneth também se afastou da 

ideia hegeliana de que o crime é uma das principais bases da luta por 

reconhecimento, uma vez que ele acreditava que eram as formas de 

menosprezo que seriam fundamentais para desenvolver a lógica dessa luta.59 

 
Hegel não compreende o espaço de ação do Estado, conforme se 
poderia realmente ter esperado, como lugar de uma realização das 
relações de reconhecimento que conferem respeito ao indivíduo em 
sua unicidade biográfica; ele não está em condições de fazê-lo 
porque concebe a esfera ética no seu tudo como uma forma de 
objetivação da autorreflexão do espírito, de sorte que, no lugar de 
relações intersubjetivas, devem entrar do começo ao fim relações 
entre um sujeito e seus momentos de exteriorização: dito 
brevemente, a eticidade tornou-se uma forma do espírito constituindo-
se monologicamente e já compõe uma forma particularmente 
exigente de intersubjetividade.60 

 

A construção de uma coletividade política como processo de uma 

eticidade originária e natural não é suficiente para explicar a questão do 

reconhecimento para Honneth, pois é necessário entender o processo de 

formação do espírito que, por sua vez, só se efetua por meio da linguagem e 

apoiado em uma compreensão do si como totalidade.61 Honneth, assim, 

reinterpretou a teoria de Hegel a partir de três modelos de reconhecimento 

intersubjetivos que se desencadeiam nos seus três modelos de luta pelo 

reconhecimento.  

 
O termo ‘reconhecimento’ refere-se àquele passo cognitivo que uma 
consciência já constituída ‘idealmente’ em totalidade efetua no 
momento que ela ‘se reconhece como a si mesma em uma outra 
totalidade, em uma outra consciência’; e há de ocorrer um conflito ou 
uma luta nessa experiência do reconhecer-se-no-outro, porque só 
através da violação recíproca de suas pretensões subjetivas os 
indivíduos podem adquirir um saber sobre se o outro também se 
reconhece neles como uma ‘totalidade’.62 

 
58 SILVA NETO, Wilson Levy Braga da. Teoria democrática e reconhecimento. Curitiba: Editora 
Juruá, 2012. p. 80. 
59 Hegel já tratava da importância do reconhecimento recíproco como meio de universalização 
social, como aumento da comunitarização, no sentido de descentramento de formas individuais 
de consciência, a partir de um sentimento racional para as respectivas comunidades e, 
igualmente, de uma consciência da totalidade, renunciando ao intersubjetivismo. In: 
HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. Tradução 
de Luiz Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 64-66. 
60 HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. 
Tradução de Luiz Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 112. 
61 HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. 
Tradução de Luiz Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 62-63. 
62 HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. 
Tradução de Luiz Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 63. 
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. 

Em um próximo passo, Honneth se utilizou dos estudos da psicologia 

social de Mead para fundamentar melhor sua ideia acerca da 

intersubjetividade, particularmente a teoria do “não-reconhecimento”, que 

Honneth compreendia ser a fonte de vários conflitos sociais.63 Ressalta-se, na 

formulação do seu conceito, a importância do estudo do psicanalista inglês, 

Donald Winnicott, que defendia a tese da dependência do indivíduo nos seus 

primeiros meses de vida, particularmente nas relações entre mãe e filho, 

importante na formulação de sua primeira esfera do reconhecimento: “o amor”. 

De forma geral, é possível afirmar que Honneth entendia que o conflito 

era uma constante luta moral que se formulava na intersubjetividade do 

indivíduo e que devia ser compreendido também a partir da noção de 

autoconservação. Mas não apenas a simples autoconservação do poder, como 

tão presente na filosofia política do século anterior aos seus escritos, e sim a 

conservação do indivíduo ofendido em sua identidade individual.64 Honneth, 

desse modo, passou a defender uma tríplice forma de reconhecimento: “o 

amor”, “o direito” e “a solidariedade”. A primeira ofertava ao indivíduo uma 

indispensável confiança em si mesmo. Na esfera do direito, há um 

reconhecimento de sua imputabilidade e de sua autonomia e, por fim, para a 

solidariedade, a pessoa passa a ser reconhecida como digna de estima 

social.65  

Sendo assim, se torna imprescindível analisar com maior acuidade 

essas três esferas do reconhecimento trabalhada em Honneth, pois somente 

dessa forma se torna possível a assimilação da sua teoria. 

 

1.4.1 – A três esferas do reconhecimento na teoria de Honneth 

 

A primeira forma de reconhecimento para Axel Honneth é o amor, que 

abrange quaisquer tipos de relações afetivas, seja entre pais e filhos, entre 

 
63 HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. 
Tradução de Luiz Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 155-159. 
64 NOBRE, Marcos. Luta por reconhecimento: Axel Honneth e a teoria crítica. In: HONNETH, 
Axel. Luta por reconhecimento: A gramática moral dos conflitos sociais. Tradução de Luiz 
Repa. São Paulo: Editora 34. 2. ed. 2009. p. 18. 
65 HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. 
Tradução de Luiz Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 157-159. 
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amigos ou entre parceiros. O amor, longe do sentido vulgar que o termo 

normalmente possui, passa a ser concebido como uma forma de afeto 

recíproco em que os sujeitos aceitam todo um processo de reconhecimento 

intersubjetivo.66 São as compatibilidades primárias, marcadas por relações 

afetivas fortes. Essa esfera adapta a forma hegeliana do “ser si mesmo em um 

estranho”.67 

Essa primeira dimensão do reconhecimento se torna fundamental, pois 

permite que cada sujeito adquira a confiança em si próprio, sendo a base para 

um futuro desenvolvimento de formas mais definidas de autorrespeito: 

 
Pode-se falar a esse respeito em uma dialética de ligação e de 
desligamento comum aos traços especulativos e aos traços empíricos 
do amor. O desligamento fala sobre o sofrimento da ausência e da 
distância, a provocação da desilusão, e a ligação fala sobre a força 
de alma que se encarna na capacidade de ficar só. Mas é a confiança 
na permanência da solicitude recíproca que faz do desligamento uma 
provocação benéfica.68 

 

A segunda esfera do reconhecimento é a esfera do direito que expressa 

um denominado caráter cognitivo.  

Honneth traçou uma retrospectiva do surgimento do direito moderno, 

realçando a noção de que as sociedades tradicionais se ancoravam na noção 

de status, como anteriormente demonstrado no tópico 1.2 deste capítulo. Esse 

status era entendido como reconhecimento de uma determinada posição 

dentro da sociedade, como justificativas para deter privilégios. A transição para 

a modernidade teve no direito o pilar de uma nova forma de reconhecimento e 

foram os prolatados direitos individuais fundamentais que acabaram por 

consagrar a base dessa nova visão.69 

Essa esfera do direito se afasta ainda mais da ideia de Hegel sobre o 

tema. Enquanto para o filósofo de Jena a questão jurídica era uma resposta à 

teoria de Hobbes sobre o Estado (Leviatã) como a entidade legitimadora do 

conflito natural, na qual o ser-reconhecido no plano jurídico se traduzia tanto 

 
66 HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. 
Tradução de Luiz Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 159-160. 
67 HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. 
Tradução de Luiz Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 160. 
68 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 205. 
69 HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. 
Tradução de Luiz Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 195. 
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pelo respeito ao contrato (troca dos bens materiais), quanto pela necessidade 

de uma resposta, coercitiva, ao crime, Honneth, por sua vez, entendeu a 

juridicidade ligada a simples ideia de possuir direitos. Dessa forma, Honneth 

não negava a característica do reconhecimento se atrelar ao respeito à norma, 

mas o mais importante em reconhecer que cada indivíduo possui uma gama 

inalienável de direitos. A norma, nesse pensar, abre apenas a possibilidade da 

defesa por uma condição que realce valores, como liberdade e igualdade, 

perante os outros sujeitos, demonstrando, assim, o seu caráter universal, sem 

esquecer, nesse percurso, do necessário respeito às singularidades.70  

A noção de autorrespeito, desenvolvida a partir dessa segunda esfera, 

protege os indivíduos de marginalização, exclusão e subordinação. Como 

consequência dessa gama de direitos, se torna possível ser, ao menos em um 

plano normativo, uma pessoa plena, pois se criam padrões de reconhecimento 

legalmente institucionalizados e se assegura uma relevante autorrelação 

prática. Sendo assim, é permitido ao indivíduo anuir com as regras gerais da 

sociedade, participando, por exemplo, do processo de formação da vontade 

coletiva. 71 

Percebe-se, desse modo, a importância dos direitos fundamentais, 

sejam aqueles de gênese protetiva, característicos dos direitos liberais 

clássicos, sejam aqueles de caráter social fincados no valor igualdade, ou 

mesmo os de vetor transindividual, pois juntos compõem um espectro no qual 

cada indivíduo consegue buscar uma tutela normativa. Além disso, mais do que 

o reconhecimento de uma gama maior de direitos fundamentais, existe também 

uma extensão maior desses direitos a diferentes indivíduos, pois o 

reconhecimento do outro como pessoa de direito permite reconhecer a si 

próprio como igual possuidor.  

A luta por reconhecimento, nessa segunda esfera, abre a possibilidade 

de constantemente se ampliar o conteúdo jurídico dos direitos que dão os 

 
70 HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. 
Tradução de Luiz Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 178-198. 
71 HONNETH, Axel; ANDERSON, Joel. Autonomia, Vulnerabilidade, Reconhecimento e Justiça. 

Tradução de Nathalie Bressiani. Cadernos de Filosofia Alemã - Crítica e Modernidade, São 

Paulo (SP), v. 17, p. 81-112, jan./jun. 2011. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/filosofiaalema/article/view/64839. Acesso em: 29 jan. 2020. 
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contornos às pessoas, uma vez que o caráter de fundamentalidade está 

também sempre em constante atualização.72 

Chega-se, nesse pensar, à terceira dimensão do reconhecimento para 

Honneth: a esfera da solidariedade. Esse terceiro momento visa garantir ao 

indivíduo uma estima de matiz universalizante dentro da lógica da eticidade e 

da estima social, pois a partir do compartilhamento de uma comunidade de 

valores ocorre também, por outro prisma, uma valorização das peculiaridades 

individuais.73 Somado ao autorrespeito, que a esfera do direito oferta, aqui se 

está diante da formação de uma lógica também de autoestima. 

Axel Honneth não acreditava ao Estado uma terceira etapa do 

reconhecimento e sim destacava a necessidade de valorizar a dimensão social.  

Honneth utilizou-se, nesse terceiro momento, a ideia hegeliana de eticidade 

com o objetivo de defender a importância da construção da noção de estima 

social. Ao discutir tais questões, pertencentes ao pós-jurídico, Honneth acabou 

consagrando uma necessária concepção de compartilhamento de valores 

comuns aos sujeitos, num misto de fins éticos e estima mútua, moldando, 

assim, a sua ideia de solidariedade.74 

Honneth, desse modo, entendeu que a eticidade deve satisfazer três 

condições. Em primeiro lugar, possibilitar a autorrealização, uma vez que o 

indivíduo está apto a realizar a sua liberdade individual. Em um segundo plano, 

oferecer práticas de interação intersubjetiva, porquanto a liberdade também se 

encontra na relação com o outro e, por fim, facultar ações que favoreçam o 

reconhecimento recíproco.75 Isso posto, “não basta apenas tolerar o outro 

diferente: é necessário estimá-lo enquanto diferente, interessar-se afetivamente 

pela diferença do outro”76 e isso só se torna possível quando inicialmente há 

 
72 SILVA NETO, Wilson Levy Braga da. Teoria democrática e reconhecimento. Curitiba: Editora 
Juruá, 2012. p. 87-90. 
73 POLI, Luciana Costa. A teoria do reconhecimento em Honneth: uma análise sob a ótica do 
Estado Democrático de Direito. In: MARQUES, Aline Damian; SANTOS, Denise Tatiane 
Girardon; SILVA, Roberta (Orgs.). A Humanidade, o Direito e seus (novos) caminhos. Curitiba: 
Editora CRV, 2015. 463-480. p. 469. 
74 HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. 
Tradução de Luiz Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 208-211. 
75 HONNETH, Axel. Sofrimento de indeterminação: uma reatualização da Filosofia do Direito de 
Hegel. Tradução de Rúrion Soares Melo. São Paulo: Editora Singular/ Esfera Pública, 2007. p. 
106-108. 
76 SILVA NETO, Wilson Levy Braga da. Teoria democrática e reconhecimento. Curitiba: Editora 
Juruá, 2012. p. 94. 
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uma compreensão positiva de si mesmo o que se dá com a expressão de 

estados anímicos positivos.77 

A esfera da solidariedade evidencia uma autoestima atrelada ao respeito 

pela diferença, pois só se torna possível a autorrealização pessoal dentro de 

um paradigma comunitário que fique apartado do egoísmo individualista e que 

projete um universo comum ético-cultural. Acredito que essa ideia consegue 

ser melhor desenvolvida nos escritos de Charles Taylor, que este trabalho 

abordará no próximo tópico.  

Essa terceira esfera do reconhecimento de Honneth demonstra não um 

reconhecimento de quem você é e, sim, um reconhecimento de suas ações 

perante o núcleo social. Você é o que você realiza, realização essa 

interpretada em seu sentido abrangente. É essa esfera do reconhecimento que 

permite, por exemplo, a absorção de novos membros a uma determinada 

comunidade.78 

Por conseguinte, o desrespeito a cada uma dessas três esferas impede 

a consecução da autorrealização individual. O desrespeito nas relações de 

afeto, por exemplo, pode gerar ofensas à personalidade do indivíduo – tão bem 

protegido pelos atuais direitos da personalidade – o que se evidencia pelas 

violências físicas, psicológicas e morais protegida por tais direitos. A 

denegação do princípio da igualdade – formal ou material – é exemplo da 

negativa de seus direitos, isto é, ao se desrespeitar a normatividade igualitária, 

se acaba desrespeitando a segunda esfera da teoria de Honneth. Por seu 

turno, a depreciação apriorística dos indivíduos ocasiona uma degradação 

pessoal com subsequente perda de estima social.79 Esse último aspecto se 

mostrará fundamental para a ideia desenvolvida nesta tese. 

A luta por reconhecimento consiste, assim, em uma resposta ao 

sentimento de injustiça causado pelo desrespeito a essas três esferas do 

 
77 SILVA NETO, Wilson Levy Braga da. Teoria democrática e reconhecimento. Curitiba: Editora 
Juruá, 2012. p. 94-95. 
78 ZARKA, Yves-Charles. Reconhecimento sem Reconciliação, Tolerância e Convivência 
Intercultural: fragmentos da obra Difficile Tolérance. In: MOURA, Alessandra Gomes de Faria 
da Costa; TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski; FERRAZ, Anna Candida da Cunha (Orgs.). 
Direitos humanos fundamentais: doutrina, prática e jurisprudência. Niterói: Editora Impetus, 
2013. p. 232. 
79 MENDONÇA, Ricardo Fabiano. Reconhecimento. In: AVRITZER, Leonardo et al. (Orgs.). 
Dimensões políticas da justiça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. p. 119. 
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indivíduo. Surge, a partir daí, um impulso natural de reivindicar uma nova 

posição social. 

Em outro importante momento, Honneth desenvolveu de maneira mais 

acurada a noção sobre o sentimento de injustiça a justificar a luta por 

reconhecimento. Em Reificação – um estudo de teoria do reconhecimento,80 

Honneth tomou emprestado o conceito de reificação do pensamento de 

Lukács, reinterpretando, todavia, a noção de dignidade humana ao fugir das 

definições marxistas do termo, transmudando a noção de consciência de 

classe para uma noção de mundo da vida. 

Nesse sentido, o conceito de reificação para Honneth acabou se 

aproximando de uma noção de “esquecimento do reconhecimento”, que é 

também uma das bases primárias para a sua prolatada luta, pois evitaria o 

fenômeno da instrumentalização dos seres humanos: 

 
[...] o termo ‘esquecer’ não possui um significado tão forte quanto 
aquele usado muitas vezes na expressão ‘desaprender’; não se trata 
aqui de simplesmente retirar da consciência aquele fato do 
reconhecimento e dizer que este ‘desapareceu’, mas se trata antes 
de certa diminuição da atenção que leva tal fato ao pano de fundo da 
consciência a ponto de o perdemos de vista. Portanto, reificação no 
sentido de um ‘esquecimento do reconhecimento’ significa deixar de 
dar atenção ao fato de que, na efetuação do conhecimento, o próprio 
ato de conhecer é tributário de um reconhecimento prévio.81 

 

Por todo o exposto, não há como negar a importância do estudo de Axel 

Honneth para a filosofia do reconhecimento. Ressalta-se, todavia, que Honneth 

não ficou protegido de algumas críticas às suas teorias, como as advindas da 

filósofa Nancy Fraser. Seus críticos entendiam que os problemas de não 

reconhecimento são mais adequadamente explicados pelas ofensas a grupos 

minoritários, que constantemente sofrem restrições em suas tentativas de 

participação na sociedade e não pelo desrespeito às identidades particulares 

com esse viés psicológico defendido por Honneth.82 Da mesma forma, Honneth 

foi criticado por ser pouco jurídico nas suas tentativas de abordar a 

 
80 HONNETH, Axel. Reificação - Um estudo de teoria do reconhecimento. Tradução de Rúrion 
Melo. São Paulo: Editora UNESP, 2018. 
81 HONNETH, Axel. Reificação - Um estudo de teoria do reconhecimento. Tradução de Rúrion 
Melo. São Paulo: Editora UNESP, 2018. p. 88-89. 
82 FRASER, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça na era pós-
socialista. In: SOUZA, Jessé. Democracia hoje: novos desafios para a teoria democrática 
contemporânea. Tradução de Márcia Prates. Brasília: UnB, 2001. p. 245-282.  
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normatividade e muito psicológico na sua defesa das ofensas à 

intersubjetividade. 

Entretanto, deve-se realçar que Honneth desenvolveu em sua teoria do 

reconhecimento a forma como determinadas tomadas de atitudes individuais 

são fundamentais para solucionar problemas da sociedade contemporânea de 

maneira menos instrumental e mais direcionada a um agir ético. Críticas ao 

caráter intersubjetivo do sentimento de ofensa a justificar uma luta por 

reconhecimento não é, em si, um problema, mas sim um enfoque teórico 

igualmente válido. Acredito que várias das respostas a algumas das críticas a 

seu pensamento encontraram em Charles Taylor soluções interessantes. 

 

1.5 – O reconhecimento em Charles Taylor 

 

O tema do reconhecimento foi trabalhado em Charles Taylor em bases 

teóricas similares às de Axel Honneth.  Em ambos os autores, o estudo dessa 

noção de reconhecimento teve como objetivo compreender os processos 

sociais contemporâneos. O reconhecimento, assim, passou a ter como objetivo 

superar situações consideradas desrespeitosas pelos seus respectivos 

titulares, visando ofertar determinado feixe normativo que teria no justo o seu 

fim.83 Taylor, diferentemente de Honneth, tinha uma postura mais voltada à 

noção de grupo. Até mesmo a sua defesa da ideia de autenticidade sempre 

esteve inserida num contexto de luta por reconhecimento de determinados 

grupos identitários,84 o que não impediu, entretanto, de desenvolver uma teoria 

que realçasse os fundamentos individuais dessa necessidade. 

Taylor colocou o desrespeito como fonte do reconhecimento, pois, do 

lado avesso, entendia que o respeito era um dos principais objetivos do viver 

em sociedade, em razão de significar também a redução do sofrimento a um 

mínimo suportável. O respeito – merecedor ou não – afeta até o pensamento 

sobre si mesmo e sobre as pessoas que nos cercam. A dignidade de cada um 

 
83 MENDONÇA, Ricardo Fabiano. Reconhecimento. In: AVRITZER, Leonardo et al. (Orgs.). 
Dimensões políticas da justiça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. p. 118. 
84 TAYLOR, Charles. La política del reconocimiento. In: TAYLOR, Charles. El multiculturalismo 
y la politica del reconocimiento. Tradução para o espanhol de Mónica Utrilla de Neira. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1993. p. 52-53.  
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se configuraria sob o olhar do outro e na aceitação do merecimento desse 

respeito: 

 
A maneira mesma como andamos, nos movemos, gesticulamos e 
falamos é moldada desde os primeiros momentos por nossa 
consciência de estar na presença de outros, de nos encontramos 
num espaço público e de que esse espaço pode trazer 
potencialmente o respeito ou o desprezo, o orgulho ou a vergonha. 
Nosso estilo de movimentação física exprime a maneira como nos 
vemos gozando de respeito ou carentes dele, como merecendo-o ou 
deixando de merecê-lo.85 

 

Pode-se afirmar que Taylor se diferencia de Honneth uma vez que sua 

ideia do reconhecimento visava definir uma identidade moderna do indivíduo 

com um escopo mais global e socialmente aplicado. Sua teoria tem como 

objetivo o atingimento de um ideal de autenticidade nas variadas formas de 

vida. Em Honneth, o desrespeito às esferas do reconhecimento geraria um 

sentimento de injustiça e uma reivindicação por uma nova posição em que 

prevalecesse uma postura pautada pela autoestima e pela autoconfiança, 

Taylor, por sua vez, desenvolve uma concepção de autenticidade ligada a um 

ideal multicultural. 

Charles Taylor se inseriu dentro da corrente criada pelo romantismo 

alemão86 e, apesar da origem canadense, tinha um pensamento igualmente 

ancorado à filosofia germânica. Sua teoria teve como fim superar alguns dos 

denominados males do seu tempo: o excessivo uso da razão instrumental, o 

desencantamento com o mundo e o individualismo desprovido de um forte 

conjunto de valores. Esse conjunto, em seu pensar, levou à perda da liberdade 

pelo indivíduo e se mostrou uma das principais mazelas do mundo 

contemporâneo.87  

  
Argumentações e explorações morais só podem existir num mundo 
moldado por nossas mais profundas respostas morais, tais como as 
de que venho falando aqui; assim como as ciências naturais supõem 

 
85 TAYLOR, Charles. As fontes do self: a construção da identidade moderna. Tradução de Adail 
Ubirajara Sobral e Dinah de Abreu Azevedo. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013. p. 30. 
86 O próprio Taylor afirma: “Com o desenvolvimento da noção pós-romântica de diferença 
individual, isso se amplia até a exigência de darmos às pessoas a liberdade de desenvolver 
sua personalidade à sua própria maneira, por mais repugnante que seja para nós ou mesmo 
para nosso sentido moral – tese desenvolvida tão persuasivamente por J.S, Mill.” In: TAYLOR, 
Charles. As fontes do self: a construção da identidade moderna. Tradução de Adail Ubirajara 
Sobral e Dinah de Abreu Azevedo. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013. p. 26. 
87 TAYLOR, Charles. The ethics of authenticity. Cambridge: Harvard University Press, 1991. p. 
3-10.  
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que nos concretemos num mundo em que todas as nossas respostas 
foram neutralizadas. Para discriminar com maior discernimento o que 
há nos seres humanos que os torna dignos de respeito, é preciso 
lembrar o que é sentir o peso do sofrimento humano, o que há de 
repugnante na injustiça ou o assombro que se sente diante do fato da 
vida humana. Nenhum argumento pode levar alguém de uma posição 
de neutralidade com relação ao mundo, quer adotada pelas 
exigências da ‘ciência’, quer originada como consequência de uma 
patologia, à introvisão da ontologia moral.88 

 

Apesar de ter se tornado crítico da denominada corrente liberal do 

pensamento, capitaneada por autores do quilate de John Rawls e Ronald 

Dworkin, os ensinamentos de tal doutrina são essenciais para compreender o 

desenvolvimento teórico de Taylor, de visão opostamente mais comunitarista. 

Enquanto os liberais advogavam a inexistência de um modo de vida preferível, 

ou muito menos que deveria ser imposto pelo Estado, os comunitaristas 

entendiam que a defesa desse liberalismo puro seria permeada de 

preconceitos históricos, uma vez que à coletividade pouco, ou nada, de 

liberdade restaria. 

Taylor, nesse pensar, passou a construir sua teoria do reconhecimento 

em que não só desenvolveu um viés socialmente aplicado, mas que tinha por 

base uma forte avaliação do indivíduo sobre seus caracteres e seu respectivo 

projeto de vida. 

 

1.5.1 – A importância da autointerpretação 

 

Para resolver os problemas advindos dessa postura excessivamente 

liberal, a questão da identidade acabou sendo fundamental para a corrente 

comunitarista que Taylor integrava. O filósofo defendeu uma necessária 

valorização da noção de autointerpretação, pois, de maneira contrária, não 

seria possível se chegar a um ideal de autenticidade.89 Para isso, era 

importante uma abordagem interna dos sentimentos que possibilitasse 

demonstrar o caráter único de cada indivíduo.  

 
88 TAYLOR, Charles. As fontes do self: a construção da identidade moderna. Tradução de Adail 
Ubirajara Sobral e Dinah de Abreu Azevedo. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013. p. 21. 
89 CORBO, Wallace. Filosofia Constitucional e Teoria do Reconhecimento: Entre o Direito 

Constitucional ao Reconhecimento e o Constitucionalismo do Reconhecimento. Revista da 

Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre (MG), v. 34, n. 1, p. 1-35, jan./jun. 2018. p. 

5. 
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Inicialmente, Taylor desenvolveu a ideia de self. O filósofo equiparou tal 

conceito a de uma pessoa historicamente condicionada, dotada de 

profundidade e complexidade necessária para estar constantemente 

empenhada na busca por uma identidade. Taylor diferenciou a sua ideia de self 

daquela utilizada na psicologia e na sociologia, no sentido de autoimagem. O 

self para Taylor é moldado pela maneira como o indivíduo consegue dar 

significado às coisas, como ele age a partir de suas autointerpretações, pois, 

no seu pensamento, só se torna self quando há uma prévia interpretação 

interna e uma posterior orientação para o “bem”.90 

A partir dessa busca, Taylor procurou esclarecer as principais 

características que demonstram o caráter de self de cada sujeito. O filósofo 

inicialmente diferenciou a noção de desejo interno do processo de constante 

autoavaliação que se faz desses desejos: 

 
Todo o modo pelo qual pensamos, refletimos, argumentamos e nos 
questionamos sobre a moralidade supõe que nossas reações morais 
têm esses dois lados: não são apenas sentimentos ‘viscerais’, mas 
também reconhecimentos implícitos de enunciados concernentes a 
seus objetos. As várias explicações ontológicas tentam articular 
esses enunciados. As tentações de negar isto, que advêm da 
epistemologia moderna, são fortalecidas pela ampla aceitação de um 
modelo profundamente errôneo de raciocínio prático, baseado em 
uma extrapolação ilegítima a partir do raciocínio das ciências 
naturais.91 

 

Essa autoavaliação se divide em dois tipos: a avaliação fraca e a 

avaliação forte. A última seria a mais importante, pois devido ao seu caráter 

qualitativo dá ênfase às ponderações valorativas que se faz ao refletir sobre 

cada questão interna. O agir de forma responsável e de acordo com uma 

autointerpretação forte evita a tomada de decisões de caráter simplesmente 

quantitativo, ou seja, decisões baseadas em reflexões puramente práticas ou 

mesmo com fins meramente utilitaristas.92 Alguns dos denominados males da 

sociedade liberal contemporânea na visão de Taylor. 

 
90 TAYLOR, Charles. As fontes do self: a construção da identidade moderna. Tradução de Adail 

Ubirajara Sobral e Dinah de Abreu Azevedo. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013. p. 50-52. 
91 TAYLOR, Charles. As fontes do self: a construção da identidade moderna. Tradução de Adail 
Ubirajara Sobral e Dinah de Abreu Azevedo. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013. p. 20. 
92 TAYLOR, Charles. What is human agency? In: TAYLOR, Charles. Human Agency and 
Language- Philosophical Papers. Cambridge: Cambridge Press, 1985. p. 15-19. 
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A ideia do homem como animal que se interpreta parte da correlação 

das noções de entendimento, sentimento e significação importante. A questão 

do sentimento está certamente relacionada à questão do desejo do self, não 

confundido com o simples impulso, considerado uma autoavaliação fraca. 

Consequentemente, a reflexão humana forte permite a busca por valores que 

definem o desejo real e profundo de cada um, com o fim da busca por uma 

construção de uma identidade integral e intacta.93  

A questão da significação importante não é somente essencial para 

entender a teoria de Taylor, é também a principal contribuição do filósofo para 

a ideia desenvolvida nesta tese. Para se chegar à significação importante se 

faz primeiramente necessário compreender a profundidade dos sentimentos. 

Isto é, uma autoavaliação que leve em conta além das denominadas 

experiências da identidade, o valor individual que se dá a cada uma dessas 

experiências. 

O valor que cada pessoa dá para uma determinada experiência de vida 

possibilita perceber quais são seus imports. Essas significações importantes 

explicam como se desenvolve a abrangência de horizontes valorativos de cada 

indivíduo. Negar esses imports é ir contra a essência de cada um. Ir contra as 

suas significações importantes, ofertadas por uma autoavaliação forte, é não 

somente negar a sua história, mas o grau de importância que cada 

acontecimento representa em suas respectivas vidas. 

As motivações advindas dos desejos significativos não são 

simplesmente dadas e descritas, mas sim articuladas. Articulações são, assim, 

tentativas de formular o que inicialmente está confuso, ajudando a explicar o 

sentido do desejo interno, do que é realmente importante para cada indivíduo. 

Boa parte das autointerpretações são constituídas pelas experiências e muitas 

vezes só aquele que as vivenciou tem capacidade de compreender o porquê 

determinado fato emana determinado significado.94  

Essa ideia abre horizontes interpretativos bastante instigantes. É muito 

comum escutar que nossas experiências, nossas vivências acabam por definir 

também nossa identidade. Só que Taylor vai além dessa ideia da qual 

 
93 TAYLOR, Charles. As fontes do self: a construção da identidade moderna. Tradução de Adail 
Ubirajara Sobral e Dinah de Abreu Azevedo. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013. p. 43. 
94 TAYLOR, Charles. What is human agency? In: TAYLOR, Charles. Human Agency and 
Language- Philosophical Papers. Cambridge: Cambridge Press, 1985. p. 36-37. 
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compartilho. O autor propõe que não são apenas as simples experiências 

vivenciadas que definem o ser humano e sim a interpretação, a significação 

que se dá a essas experiências. Alguns fatos extremamente relevantes para 

determinada pessoa são considerados insignificantes para outras que 

vivenciaram a mesma experiência. Por outro lado, acontecimentos similares, 

aparentemente banais, para determinados indivíduos, acabam se tornando 

essenciais na história de vida de outra pessoa. Isso ocorre porque se dá 

significações distintas para fatos similares.  

Quando se tratar no último capítulo do aqui denominado direito de ser 

lembrado, essa questão voltará à tona, pois a defesa da identidade vai muito 

além das significações importantes advindas dos fatos notáveis – essa 

expressão compreendida em seu léxico mais comum – e sim na tutela da 

narrativa global, construída a partir dos acontecimentos e feitos que 

verdadeiramente importam na história de vida de cada indivíduo.  

Da mesma forma, a avaliação forte desse self não pode estar apartada 

de seu contexto. O meio de cada indivíduo é fundamental para a definição da 

identidade, pois é esse meio que faz valorizar, ou adequadamente escolher a 

linhagem valorativa de cada um. A construção da identidade também está 

relacionada à noção de pertencimento ao grupo.95 A valorização de 

determinadas qualidades comuns certamente se mostra como uma das 

justificativas para essa integração. Pode-se afirmar que se trata de uma 

comunhão de imports. 

 
O que afirmo é que viver no âmbito desses horizontes fortemente 
qualificados é algo constitutivo do agir humano, que sair desses 
limites equivaleria a sair daquilo que reconheceríamos como a 
pessoa humana integral, isto é, intacta.96 

 

A avaliação forte tem uma segunda função: permitir que o indivíduo 

expresse emocionalmente os valores que regem as suas ações morais, tendo 

em vista a articulação entre linguagem e sentimentos (sensível-intangível). O 

problema da ação moral, em Taylor, está relacionado à questão do “bem”, pois 

uma vez que o indivíduo consegue articular significativamente as suas ações, 

 
95 TAYLOR, Charles. What is human agency? In: TAYLOR, Charles. Human Agency and 
Language- Philosophical Papers. Cambridge: Cambridge Press, 1985. p. 34-35. 
96 TAYLOR, Charles. As fontes do self: a construção da identidade moderna. Tradução de Adail 
Ubirajara Sobral e Dinah de Abreu Azevedo. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013. p. 43. 
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ele passa a agir de maneira adequada em busca desse “bem”. Ao buscar o 

“bem”, o indivíduo está por realizar o seu self.97 

Pois bem, assimilada essas noções do pensamento de Taylor sobre a 

ideia de self, de autoavaliação e de significação importante, se torna possível 

compreender, de maneira mais acurada, a sua teoria do reconhecimento. Por 

ser um pensador de viés mais social, Taylor utiliza suas ideias com o fim de 

desenvolver um conceito que represente a defesa de valores identitários a 

partir de uma postura multiculturalista. De certa forma, esse é o fim maior de 

sua teoria do reconhecimento.  

 

1.5.2 – Reconhecimento, identidade e multiculturalismo 

 

Em uma abordagem histórica, Taylor desenvolveu a ideia de que o vetor 

da dignidade, como princípio, substituiu as hierarquias sociais que se 

baseavam no código de honra – no sentido do ancien régime – e adquiriu um 

viés universalista e igualitário. A criação de uma nova ideia de identidade 

individual – uma identidade individualizada – no final do século XVIII conjugada 

a um ideal de ser fiel a si mesmo redefiniu o conceito de reconhecimento.98 

Ao se pensar em reconhecimento, Taylor busca não somente estar 

atento ao valor da autenticidade, mas também defende a ideia de uma 

igualdade universal, posto que a autorrealização só se torna possível com a 

fusão do estado de diferença a partir de uma ideia igualitária.99  

O reconhecimento para Taylor passa também pela construção da noção 

de identidade no seio de uma determinada comunidade, pois o principal 

reconhecimento é aquele feito em comunhão no qual cada indivíduo não só 

deve se portar da forma mais verdadeira consigo mesmo, a partir do seu 

import, mas também com um olhar e com um direcionamento para o outro, pois 

 
97 TAYLOR, Charles. As fontes do self: a construção da identidade moderna. Tradução de Adail 
Ubirajara Sobral e Dinah de Abreu Azevedo. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013. p. 35-36. 
98 TAYLOR, Charles. Argumentos filosóficos. Tradução de Adail Ubirajara Sobral. 2. ed. São 
Paulo: Edições Loyola, 2014. p. 242-243. 
99 MENDONÇA, Ricardo Fabiano. Reconhecimento. In: AVRITZER, Leonardo et al. (Orgs.). 
Dimensões políticas da justiça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. p. 118. 
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só dessa forma dialógica se dá o verdadeiro reconhecimento no seio de uma 

sociedade.100  

 

A exigência do reconhecimento assume nesses casos caráter de 
urgência dados os supostos vínculos entre reconhecimento e 
identidade, em que identidade designa algo como uma compreensão 
de quem somos, de nossas características definitórias fundamentais 
como seres humanos. A tese é de que nossa identidade é moldada 
em parte pelo reconhecimento ou por sua ausência, frequentemente 
pelo reconhecimento errôneo por parte dos outros, de modo que uma 
pessoa ou grupo de pessoas pode sofrer reais danos, uma real 
distorção, se as pessoas ou sociedades ao redor deles lhes 
devolverem um quadro de si mesmas redutor, desmerecedor ou 
desprezível. O não-reconhecimento ou o reconhecimento errôneo 
podem causar danos, podem ser uma forma de opressão, 
aprisionando alguém numa modalidade de ser falsa, distorcida e 
redutora.101 

 

Taylor entende que o reconhecimento errôneo firmado pelo olhar do 

outro, ou mesmo de toda uma sociedade, em relação a um determinado sujeito 

cria uma imagem limitada, deturpada, ou mesmo aviltante da personalidade do 

indivíduo. O reconhecimento errôneo, entretanto, faz parte da formação 

humana e cabe a cada indivíduo buscar ofertar um reconhecimento adequado 

que mais do que uma simples cortesia demonstra ser uma necessidade vital.102  

À vista disso, ao elaborar sua teoria da identidade, Taylor reforça a 

discussão da necessidade do respeito às diferenças e a forma como o princípio 

da igualdade se torna essencial no plano social em virtude de realçar a questão 

da autenticidade. Toda essa questão acaba por levar Taylor a desenvolver uma 

argumentação sobre a necessidade de uma “política da diferença”, fundamento 

das políticas sociais de discriminação invertida tão implementadas quanto 

debatidas na contemporaneidade. 

A partir daí se insere sua temática do multiculturalismo que pode ser 

compreendida tanto no plano teórico quanto fático. A normatividade acerca 

dessa ideia propõe um regramento sobre a necessidade de convivência de 

grupos distintos num mesmo Estado, assim como da defesa de uma política de 

 
100 CORBO, Wallace. Filosofia Constitucional e Teoria do Reconhecimento: Entre o Direito 
Constitucional ao Reconhecimento e o Constitucionalismo do Reconhecimento. Revista da 
Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre (MG), v. 34, n. 1, p. 1-35, jan./jun. 2018. p. 
6. 
101 TAYLOR, Charles. Argumentos filosóficos. Tradução de Adail Ubirajara Sobral. 2. ed. São 
Paulo: Edições Loyola, 2014. p. 241.  
102 TAYLOR, Charles. Argumentos filosóficos. Tradução de Adail Ubirajara Sobra. 2. ed. São 
Paulo: Edições Loyola, 2014. p. 242. 
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reconhecimento de diferenças com a concessão de algumas garantias a 

grupos específicos. 

A visão multiculturalista é possibilitada pela vivência neste novo mundo 

mais fragmentado em que há uma constante necessidade de demonstrar um 

caráter de autenticidade e originalidade do indivíduo.103 Ser distinto deixa de ser 

um problema para se mostrar uma característica desses novos tempos e a 

ideia liberal de dignidade e igualdade universais, em que todos possuem os 

mesmos direitos e obrigações, não se coaduna mais com a característica de 

autenticidade necessária aos indivíduos e aos seus respectivos grupos. Nada 

impede, todavia, que a sociedade tenha fortes aspectos liberais, uma vez que 

possuir objetivos de emancipação individual não impede a existência de 

políticas de respeito à diversidade, incluindo a tutela àqueles que não 

comunguem dos mesmos propósitos da coletividade.104 Para isso, Charles 

Taylor propôs determinadas políticas públicas que reconhecessem as 

diferenças identitárias.105  

Pois bem, a questão do multiculturalismo, com os respectivos 

ensinamentos de Taylor sobre o tema e como exemplar de um verdadeiro 

direito ao reconhecimento, será tratada, de maneira mais pormenorizada, no 

último tópico deste capítulo ao se interpretar o reconhecimento sob o viés 

jurídico. Necessário antes abordar o pensamento do terceiro filósofo 

contemporâneo, que acredito desenvolver as bases do reconhecimento 

importantes para a construção jurídica-filosófica desta tese. 

 

1.6 – O reconhecimento em Paul Ricoeur 

 

A teoria do reconhecimento em Paul Ricoeur foi construída absorvendo 

os ensinamentos de outros teóricos, particularmente as lições de Kant, Hegel e 

 
103 TAYLOR, Charles. La política del reconocimiento. In: TAYLOR, Charles. El multiculturalismo 
y la politica del reconocimiento. Tradução para o espanhol de Mónica Utrilla de Neira. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1993. p. 47. 
104 TAYLOR, Charles. La política del reconocimiento. In: TAYLOR, Charles. El multiculturalismo 
y la politica del reconocimiento. Tradução para o espanhol de Mónica Utrilla de Neira. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1993. p. 88-89. 
105 TAYLOR, Charles. La política del reconocimiento. In: TAYLOR, Charles. El multiculturalismo 
y la politica del reconocimiento. Tradução para o espanhol de Mónica Utrilla de Neira. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1993. p. 43-45. 
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Bergson. Como anteriormente abordado, a etimologia do termo 

reconhecimento era ponto central no estudo de Ricoeur sobre o tema. 

O filósofo francês destaca que a palavra reconhecimento vem de um 

verbo dotado tanto de voz ativa quanto de voz passiva. Ou seja: “reconhecer” e 

“ser reconhecido”. Enquanto “reconhecer” é um ato unilateral que mostra até 

uma superioridade intelectual frente ao outro, o “ser reconhecido” traduz um ato 

bilateral dependente do interlocutor e, dessa forma, quando um se reconhece 

no outro, se torna possível o enriquecimento da própria noção de pessoa.106 

A lógica que transmudou a definição da voz ativa – reconhecer – para a 

voz passiva – ser reconhecido – é, para o filósofo, o percurso significativo que 

ocorreu com o termo. Partiu-se de uma noção em que o indivíduo buscava o 

domínio do sentido a partir da identificação “de algo” para se alcançar a lógica 

da mutualidade do reconhecimento, cuja questão da reciprocidade se colocava 

como ponto central. 

Para Ricoeur, é possível dividir o reconhecimento em espécies. 

Inicialmente, se tem no “reconhecimento-identificação” o ato de reconhecer 

algo como ele realmente é, seja o objeto do reconhecimento uma coisa ou 

mesmo o sujeito (ato de reconhecer o outro). Dessa construção, já se permite 

desenvolver uma embrionária noção de alteridade, pois o “eu” precisa do outro 

para constantemente construir significados. Em um segundo momento, é 

possível desenvolver a ideia de “reconhecimento-atestação”, no qual um ato 

formal, baseado em prova atestável, informa qual é a capacidade individual do 

sujeito, como ocorre, por exemplo, com um título profissional ou universitário. 

Existe também o “reconhecimento-responsabilidade”, cujo significado se 

relaciona a uma incumbência subjetiva do indivíduo, demandando um agir 

adequado a partir dos atos que tem condições de praticar. Por fim, o 

“reconhecimento-reconciliação” tem como objetivo dar fim aos conflitos a partir 

da superação das diferenças em uma atitude de respeito às identidades 

individuais.107 

 
106 ZARKA, Yves-Charles. Reconhecimento sem Reconciliação, Tolerância e Convivência 
Intercultural: fragmentos da obra Difficile Tolérance. In: MOURA, Alessandra Gomes de Faria 
da Costa; TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski; FERRAZ, Anna Candida da Cunha (Orgs.). 
Direitos humanos fundamentais: doutrina, prática e jurisprudência. Niterói: Editora Impetus, 
2013. p. 228-229.  
107 ZARKA, Yves-Charles. Reconhecimento sem Reconciliação, Tolerância e Convivência 
Intercultural: fragmentos da obra Difficile Tolérance. In: MOURA, Alessandra Gomes de Faria 
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Dos ensinamentos de Aristóteles e sua Ética à Nicômaco, Ricoeur 

extraiu a ideia de philia, isto é, a “reciprocidade essencial” não apenas para 

construir uma noção de amizade, mas também para permitir a formação de 

uma nova compreensão de justiça. Esse conceito de philia ajuda Ricoeur a 

fundamentar sua noção de agápe – um “estado de paz” – que é o fim maior de 

sua política do reconhecimento. A agápe permite realçar o que o filósofo 

denomina de “dialética entre o amor e a justiça”.108 

Junto ao conceito de agápe, Ricoeur disserta também sobre a 

importância da ideia de reciprocidade. Para o filósofo francês, o 

reconhecimento mútuo só se torna possível quando as noções de dom e 

contradom se comungam com o específico objetivo de desenvolver esse ideal. 

A lógica por trás desses conceitos é permitir alcançar o reconhecimento pleno, 

uma vez envolto em uma noção de retribuição.109 

Conclui-se, assim, que são esses dois conceitos trabalhados: 

“reconhecimento mútuo” e “reciprocidade” que passam a servir de fundamento 

às teorias de Ricoeur sobre o tema. Enquanto a mutualidade é definida como a 

troca entre os indivíduos, a reciprocidade se dá em torno das relações 

sistemáticas, cujos vínculos de mutualidade compõem uma de suas figuras 

elementares.110  

Para o filósofo francês, é mais importante enfatizar “a relação” de 

reconhecimento, ou seja, “o elo” entre o doador do reconhecimento e o 

donatário do que o reconhecimento em si, porque esse elo é a caracterização 

da mutualidade defendida por sua teoria. O bem objeto da troca, isto é, o 

reconhecimento está apenas em um segundo plano, pois o fundamental 

continua sendo a constante relação de troca, que acentua a confiança no gesto 

da retribuição.111 

 
da Costa; TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski; FERRAZ, Anna Candida da Cunha (Orgs.). 
Direitos humanos fundamentais: doutrina, prática e jurisprudência. Niterói: Editora Impetus, 
2013. p. 229.  
108 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 235. 
109 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 241-245. 
110 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 246. 
111 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 248-249. 



58 

 

Desse modo, a relação de mutualidade se faz sentir de maneira muito 

mais forte na percepção dessa constante troca de dons. Dons representados 

por bens não-mercantis, como a segurança, a autoridade, a honra e 

principalmente a dignidade moral, porque esses bens permitem enxergar na 

relação de troca um componente de valor e não apenas de preço.112  

A partir daí se desenvolve a relevância do estudo da noção de gratidão. 

Paul Ricoeur comenta que no idioma francês os termos reconhecimento e 

gratidão são sinônimos (reconnaissance), o que realça a ideia de que “a 

gratidão aliviaria o peso da obrigação de retribuir e a orientava rumo a uma 

generosidade igual à que suscitou o dom inicial”.113 Sendo assim, Ricoeur 

desenvolve sua ideia de reconhecimento dentro da tríade: dar-receber-retribuir, 

tendo na gratidão o fundamento filosófico da boa reciprocidade e da fonte do 

agápe, o estado de paz. Um indivíduo, para Ricoeur, pode se considerar 

reconhecido quando ocorre essa adequada troca de dons.114 

Assim sendo, é possível afirmar que Ricoeur transmuda o problema do 

reconhecimento para uma dimensão mais metafísica do que teórico-social. E é 

por esse motivo que o filósofo francês acaba criticando Honneth por ele ter 

focado seu estudo em apenas um dos significados do termo reconhecimento.115 

Ricoeur também desenvolve bastante duas noções que sustentam o seu 

conceito de reconhecimento. A ideia de memória e a noção de promessa. 

Enquanto o filósofo coloca a questão da memória de forma retrospectiva, a 

questão da promessa se dá de forma prospectiva. Conjuntamente, as duas 

noções se encontram a partir de uma amplitude temporal do reconhecimento 

de si, mesclando a história de vida (memória) com compromissos para o futuro 

(promessa).116 Nesse pensar, a fenomenologia da promessa passa a se 

vincular à lógica da identidade narrativa,117 pois, ao prometer determinadas 

 
112 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 250. 
113 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 255. 
114 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 256-257. 
115 SILVA NETO, Wilson Levy Braga da. Teoria democrática e reconhecimento. Curitiba: 
Editora Juruá, 2012. p. 114-115. 
116 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 138-139. 
117 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 139. 
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ações ou comportamentos, se está definindo a partir de limites 

comportamentais e identitários uma narrativa em constante construção.  

Para o autor, a promessa traz uma vantagem em relação à memória. 

Enquanto a última se funda na ideia que Ricoeur denomina de “memeté”, a 

promessa abre ao reconhecimento algo mais relacional e importante para a sua 

noção: a alteridade. O ato de prometer necessita do outro, permitindo conceber 

o reconhecimento em novos patamares: “o reconhecimento mútuo” tão 

propagado também nas teorias de Honneth e Taylor. 

Assim sendo, a temática da alteridade está para Ricoeur muito 

relacionada à dialética da identidade.118 O filósofo francês reafirma, assim, a 

importância de se tratar tanto da identidade narrativa quanto da identidade 

lógica como as únicas formas de construir uma ideia de reconhecimento mútuo. 

Sendo assim, destaca o percurso desenvolvido por sua teoria:  

 
Assim aparece, com efeito, considerada em suas grandes linhas a 
dinâmica que posso começar a chamar de percurso, a saber, a 
passagem do reconhecimento-identificação, no qual o sujeito de 
pensamento pretende efetivamente o domínio do sentido, para o 
reconhecimento mútuo, em que o sujeito se coloca sob tutela de uma 
relação de reciprocidade, passando pelo reconhecimento de si na 
variedade das capacidades que modulam seu poder de agir, sua 
agency.119 

 

De forma conclusiva, Ricoeur entende que o reconhecimento mútuo se 

baseia fundamentalmente na noção de identificação, pois ser reconhecido, se 

isso alguma vez ocorre, seria para cada pessoa receber “a garantia plena de 

sua identidade graças ao reconhecimento por outrem de seu império de 

capacidades”.120  

Colocada assim as premissas dos pensamentos desses filósofos, 

acredito que um ponto fulcral de suas ideias é o entendimento de que não 

existe reconhecimento desprovido do outro. Para se defender uma teoria 

jurídica de um direito de ser reconhecido e, em um patamar subsequente, um 

direito de ser lembrado, esse reconhecimento não pode se colocar como algo 

 
118 Para um estudo mais aprofundado do tema:  STEELE, Meili. Ricoeur versus Taylor on 
Language and Narrative.  Metaphilosophy, v. 34, n. 4. p. 425-446, 2013.  
119 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 260. 
120 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 262. 
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imposto e unilateralmente obrigado e sim como algo construído a partir de uma 

dialética em que a alteridade se mostre marco fundante.  

Todas essas ideias desenvolvidas em Honneth e Ricoeur serão 

utilizadas para construir a base filosófica do direito de ser lembrado no capítulo 

derradeiro desta tese. Antes, todavia, se faz necessário compreender o 

reconhecimento a partir de seu viés mais afeto a esse trabalho: o viés jurídico. 

 

1.7 – O reconhecimento como direito 

 

Como demonstrado nos tópicos anteriores, não existe uma teoria 

filosófica unitária sobre o reconhecimento e, sim, várias teorias formadas por 

pensamentos distintos de diversos filósofos em diversas épocas. Esse trabalho 

privilegiou os conceitos de Axel Honneth, Charles Taylor e Paul Ricoeur, em 

tópicos próprios, sem olvidar da influência do pensamento de autores clássicos, 

como Hegel e Kant, sobre o tema. 

Das definições de “reconhecimento” explanadas no primeiro tópico deste 

capítulo, há aquela que afirma que reconhecer é atestar algo como verdadeiro 

(o segundo grupo das definições). Uma interpretação menos problematizadora 

e mais subsuntiva permite afirmar que o reconhecimento para o direito derivaria 

desse grupo de significados. Isto é, numa análise puramente terminológica, 

esse segundo significado de reconhecer é dentro da esfera jurídica sinônimo 

de atestar que algo é verdadeiro, legítimo e válido.  

Atenta-se, todavia, que para transmudar determinadas teorias filosóficas 

para a seara jurídica se faz necessário alguma atecnicidade na utilização dos 

termos consagrados pela Teoria Geral do Direito. Por esse motivo, tratar-se-á 

inicialmente de tais termos – verdade, legitimidade e validade – como 

sinonímicos, sem a necessária carga teórica já bem desenvolvida desde o 

modelo kelseniano. Feitas tais considerações, é possível afirmar que algo é 

reconhecido como verdadeiro e válido no momento em há uma adequada 

relação entre o fato a ser provado e a norma, ou uma relação, no plano teórico, 

entre a norma inferior e o enunciado da proposição normativa que estabelece 

seus parâmetros de validade.  
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De certa forma, esse primeiro significado de reconhecimento para o 

Direito é a aplicação da teoria de Hart que, não por coincidência, se denomina: 

“regra do reconhecimento”.  

Hart reconhece o Direito como um regramento social dependente da 

linguagem para enunciar seus termos. Para a teoria do jusfilósofo, existe dois 

tipos de regras: as primárias e as secundárias. As regras do primeiro tipo 

ordenam certas ações ou abstenções. As secundárias, por sua vez, parasitam 

as primárias e dão poder de ação ao indivíduo, por terem conteúdo 

procedimental e ajudarem no aperfeiçoamento das regras do primeiro tipo.121 O 

fundamento de validade se repousa na denominada “regra do reconhecimento”. 

Para Hart, esse é o elemento que permite reconhecer uma norma como 

pertencente ao sistema jurídico, pois possibilita a verificação de sua validade a 

partir de um determinado quadro normativo. Não é, dessa forma, uma regra 

previamente enunciada, mas que se manifesta a partir de uma identificação 

prática, seja pela aplicação ofertada pelos tribunais ou por quaisquer outros 

operadores do Direito.122 

Pois bem, uma vez explanado esse primeiro significado de reconhecer 

para o Direito, que é o de atestar algo como válido a partir das próprias balizas 

normativas, se torna possível incorporar, de uma maneira mais aprofundada, 

as teorias filosóficas acima desenvolvidas e procurar um outro significado de 

reconhecimento dentro da teoria jurídica contemporânea. 

Não há como negar que o conceito de reconhecimento – em toda sua 

profundidade teórica – ainda não foi devidamente incorporado na experiência 

jurídica brasileira como aconteceu com outros movimentos, inicialmente 

filosóficos, como o liberalismo e o comunitarismo. As discussões acerca do 

reconhecimento vêm sendo limitada a poucos assuntos constitucionalmente 

tuteláveis, como as discussões acerca do multiculturalismo que, como 

abordado, teve grande desenvolvimento no pensamento de Charles Taylor.123 

Há autores que até defendem a inexistência de um direito ao reconhecimento 

 
121 HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. Tradução de Armindo Ribeiro Mendes. 3. ed. 
Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2007. p. 91. 
122 HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. Tradução de Armindo Ribeiro Mendes. 3. ed. 
Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2007. p. 113-114. 
123 CORBO, Wallace. Filosofia Constitucional e Teoria do Reconhecimento: Entre o Direito 
Constitucional ao Reconhecimento e o Constitucionalismo do Reconhecimento. Revista da 
Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre (MG), v. 34, n.1, p. 1-35, jan./jun. 2018. p. 
2. 
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consubstanciado na Constituição da República, pois não haveria uma norma 

clara nesse sentido. Discordo desse posicionamento. 

Inicialmente, é possível afirmar que há uma interpretação plausível de 

que o direito ao reconhecimento está consubstanciado e devidamente 

positivado a partir dos parâmetros estabelecidos no art. 3º, IV da Constituição 

da República: 

 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Percebe-se que a noção de autorrealização é conceito fundamental 

tanto em Taylor quanto em Honneth. Os autores interpretam tal ideia não a 

partir de um agir individual, mas tendo por base determinadas interações 

sociais.124 Da atenta leitura do dispositivo constitucional acima transcrito, se 

percebe que há uma consagração desse ideal de autorrealização como sendo 

um dos fundamentos da defesa de diferentes identidades, sejam elas 

compreendidas em seu aspecto individual ou mesmo coletivo. Ao se interpretar 

o conceito de autorrealização, dentro da noção de reconhecimento, se permite 

a defesa de valores como autorrespeito, autoestima e autoconfiança a partir de 

adequados parâmetros constitucionais, além de se antever o caráter 

multicultural da Constituição. 

Assim sendo, se tem um fundamento da República (dignidade da pessoa 

como medida dos direitos fundamentais)125 e um objetivo fundamental dessa 

mesma República (tutela de uma postura que privilegie os ideais de 

autorrealização e autoestima, art. 3º, IV da CR), que permitem conjuntamente 

defender a existência de um direito ao reconhecimento na Constituição 

brasileira. Nesse pensar, o direito ao reconhecimento ultrapassa os limites 

léxicos de seus termos – de significar simples atestação do verdadeiro e do 

válido – e passa a alcançar camadas mais próximas de um direito 

principiológico com um programa normativo social de valorização do ser 

humano. 

 
124 MENDONÇA, Ricardo Fabiano. Reconhecimento. In: AVRITZER, Leonardo et al. (Orgs.). 
Dimensões políticas da justiça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. p. 119. 
125 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 
Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 255. 
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Nessa nova compreensão, o direito ao reconhecimento passa a tutelar o 

respeito à identidade, à liberdade, ao tratamento não-discriminatório, 

combatendo práticas culturais que inferiorizam e estigmatizam a coletividade 

ou as particularidades do indivíduo. 

O direito ao reconhecimento passa a abarcar um conteúdo normativo de 

reivindicação identitária, mas com uma carga tutelável que não engloba 

demandas advindas da simples lesão à autoestima individual, pois se torna 

possível pensar em medidas que são legítimas, mas que ofendem a autoestima 

dos envolvidos, como políticas reparatórias para certas minorias 

estigmatizadas, que afrontam a autoestima dos não beneficiários. Nem por isso 

se permite pleitear a volta ao status quo, pois aquela é uma medida legítima e 

dentro de adequadas balizas de políticas públicas.126  

 
Em síntese, violam o reconhecimento as práticas estatais ou 
privadas, conscientes ou não, que desrespeitam a identidade das 
suas vítimas, impondo estigmas ou humilhações. É possível falar em 
um direito fundamental ao reconhecimento, que é um direito ao igual 
respeito da identidade pessoal. Trata-se de um direito que tem tanto 
uma faceta negativa como outra positiva. Em sua faceta negativa, ele 
veda as práticas que desrespeitam as pessoas em sua identidade, 
estigmatizando-as. Na dimensão positiva, ele impõe ao Estado a 
adoção de medidas voltadas ao combate dessas práticas e à 
superação dos estigmas existentes.127 

 

Sendo assim, não se torna difícil compreender a relação do 

reconhecimento com o denominado multiculturalismo. Ao se interpretar o 

reconhecimento como uma teoria social em que determinados grupos buscam 

se inserir e serem respeitados pelas peculiaridades que lhes dão contorno, o 

constitucionalismo acaba por se abrir às discussões de respeito às minorias 

étnicas tão propagado nesse tipo de postura jurídica. Poder-se-ia nesse viés 

utilizar-se tanto da visão de Taylor em que o reconhecimento é encarado na 

esfera social entrelaçado ao princípio da autorrealização, ou mesmo dentro do 

terceiro elemento do reconhecimento de Honneth, a solidariedade, em que há 

um respeito pelas idiossincrasias sem se estabelecer um modo de viver 

preferível, mas, sim, um geral respeito aos diferentes modos de vida.  

 
126 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 
Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 256. 
127 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 
Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 256-257. 
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Alguns exemplos que podem ser pensados sobre a possibilidade de 

aplicação do direito ao reconhecimento às culturas e pessoas marginalizadas 

e, de certa forma, estigmatizadas, seriam: os direitos dos indígenas, 

particularmente a inconstitucionalidade da lei brasileira que ainda consagra um 

incompatível objetivo de integração de indígenas supostamente não civilizados; 

a total incompatibilidade de quaisquer políticas públicas em defesa do 

apartheid por raça ou etnia; os erros das decisões do tribunal constitucional 

francês ao impedir o uso do véu islâmico em espaços públicos sob o 

argumento da laicidade do estado; o argumento muitas vezes utilizado de 

impedir o casamento entre homossexuais, alegando que tais direitos seriam 

suficientemente resguardados pela possibilidade da união estável. Todos esses 

exemplares são contrários a uma postura que privilegia o “reconhecimento da 

diferença”,128 como valor identitário e como política de um constitucionalismo 

emancipatório.  

Particularmente compreendo que a postura multiculturalista é 

fundamental na sociedade contemporânea. Inegável acatar a existência das 

diferenças entre culturas e povos historicamente tão distintos. Todavia, acredito 

existir direitos fundamentais que comporiam um núcleo mínimo de respeito aos 

postulados que nos fazem seres humanos. Seriam os limites dos limites aos 

direitos fundamentais (Schranken-Schranken).129 A tutela desse núcleo mínimo 

de direitos humanos é fundamental para a vida em sociedade. Justificativas 

multiculturais sobre diferenças de pensamentos, culturas, histórias e formações 

étnicas são aceitáveis até determinado ponto. E esse ponto é o respeito aos 

caracteres que nos fazem ser o que somos. É o respeito à necessidade do 

constante diálogo que não só traz o respeito às formações identitárias, mas 

que possibilita o reconhecimento de todos a partir de uma noção de alteridade 

que propaga valores mínimos de dignidade. Não uma alteridade que aceita 

tudo que cada um afirma ser em decorrência de sua história de vida, mas uma 

alteridade que se preocupa com as balizas mínimas de vida ética e de vida 

digna em sociedade. 

 
128 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 
Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 259-270. 
129 Para um estudo mais aprofundado do tema: SANTIAGO, Denny Mendes. As limitações aos 
direitos fundamentais: os limites dos limites como instrumento de proteção a estes direitos. 
2012. 150 f.  Dissertação (mestrado). Universidade Federal de Minas Gerais, 2012. 
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Uma postura razoável seria a adoção do denominado diálogo 

intercultural, fundamentado em um comportamento empático dos sujeitos 

dialógicos, sem se permitir um relativismo que aceita tudo, incluindo as ofensas 

aos bens mais básicos tutelados pelos direitos humanos.130 Nesse pensar, ideal 

a aplicação do conceito do ubuntu utilizado pela corte constitucional sul-

africana. Esse conceito reinterpreta o direito ao reconhecimento sob o prisma 

da dignidade da pessoa. 

O ubuntu parte do pressuposto de que uma pessoa é uma pessoa 

apenas a partir do outro e, dessa forma, evoca as ideias de interdependência 

humana, solidariedade, respeito mútuo e compaixão.131 Por conseguinte, se 

defende uma cultura de interdependência na qual um reconhece o status de 

pessoa do outro em suas peculiaridades e valores, partindo do pressuposto de 

que não somos ilhas de nós mesmos e em que reconhecer o outro é permitir 

que o outro também possa nos reconhecer como merecedores de igual 

dignidade.  

Por isso se deve dar novos limites e parâmetros para as noções de 

autorrealização e autoestima. Não apenas uma visão que tem por fim tutelar 

um grupo identitário, mas que projete seu ideal para a formação do indivíduo 

dentro de sua ipseidade. O direito ao reconhecimento acaba, assim, 

significando um direito que ultrapassa tanto os limites da busca pela 

redistribuição de bens – esses compreendidos em seu sentido amplo –132  e o 

de defender determinadas características identitárias para ser um direito mais 

amplo, baseado no respeito ao outro, na necessidade de se atentar às 

diferenças identitárias e às diferentes histórias de vida, possibilitando, assim, a 

criação de mecanismos jurídicos protetivos com tal fim. 

 

1.7.1 – O reconhecimento no constitucionalismo pátrio 

 

Atualmente, dentro do constitucionalismo brasileiro, os poucos estudos 

acerca do direito ao reconhecimento acabam tendo três focos primordiais. 

 
130 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 
Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 290. 
131 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 
Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 293. 
132 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. Salvador: 
JusPodivm, 2015. p. 361. 
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Destaca-se a discussão acerca do multiculturalismo, particularmente quanto à 

necessidade da proteção dos povos tradicionais e com as ponderações já 

feitas no tópico anterior. Mas há ainda dois outros aspectos em que o tema 

vem sendo trabalho dentro da seara jurídica. Há uma ideia que relaciona o 

direito ao reconhecimento às novas discussões acerca do princípio (direito) da 

igualdade, permitindo justificar, por exemplo, a adoção de políticas de 

compensação. O terceiro foco de estudo jurídico atual do direito ao 

reconhecimento é mais abrangente: há autores que defendem interpretar o 

reconhecimento como elemento componente, ou mesmo central, do princípio 

da dignidade humana.133 Acredito que esse último aspecto se torna ponto 

interessante para a tese aqui desenvolvida. Tratar-se-á desses dois últimos 

aspectos. 

O reconhecimento intersubjetivo se situa em uma zona de confluência, 

não de tensão, de diferentes princípios constitucionais. A igualdade 

compreendida como princípio é inegável palco jurídico em que as teorias do 

reconhecimento encontram bom lugar para se apresentarem também com 

força de normatividade. A igualdade jurídica passa a não se restringir aos dois 

vetores clássicos: igualdade formal como tratamento isonômico e igualdade 

material como distribuição justa de bens, mas também externar um terceiro 

conteúdo: a igualdade material como reconhecimento.134 

Igualdade como reconhecimento vai além da visão propagada pela 

vertente material de tal princípio, alcançando a superação de discriminações 

históricas fundamentada em uma reinterpretação jurídica desse direito ao 

reconhecimento. Esse terceiro viés tem como objetivo o reconhecimento de 

identidades dentro de um ideal igualitário: 

 
Se, para a concepção formal de igualdade, esta é tomada como 
pressuposto, como um dado e um ponto de partida abstrato, para a 
concepção material de igualdade, esta é tomada como um resultado 
ao qual se pretende chegar, tendo como ponto de partida a 
visibilidade às diferenças. É essencial distinguir a diferença e a 

 
133 CORBO, Wallace. Filosofia Constitucional e Teoria do Reconhecimento: Entre o Direito 
Constitucional ao Reconhecimento e o Constitucionalismo do Reconhecimento. Revista da 
Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre (MG), v. 34, n. 1, p. 1-35, jan./jun. 2018. p. 
17. 
134 CORBO, Wallace. Filosofia Constitucional e Teoria do Reconhecimento: Entre o Direito 
Constitucional ao Reconhecimento e o Constitucionalismo do Reconhecimento. Revista da 
Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre (MG), v. 34, n. 1, p. 1-35, jan./jun. 2018. p. 
18. 
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desigualdade. A ótica material busca construir e afirmar a igualdade 
com respeito à diversidade. O reconhecimento de identidades e o 
direito à diferença é que conduzirão a uma plataforma emancipatória 
e igualitária.135 

 

Incluir-se-ia nesse rol um necessário reconhecimento jurídico de grupos 

marginalizados, como pessoas pretas, indígenas e LGBTs, além de políticas 

compensatórias, como as cotas raciais, a cota feminina para candidaturas 

eleitorais e o reconhecimento do direito à autodesignação do sexo para 

pessoas transexuais.  

O reconhecimento interpretado dentro do direito à igualdade está na 

base das discussões da atual Suprema Corte norte-americana.136 De um lado, 

há uma postura antidiferenciação, que visa impedir um tratamento diferenciado 

utilizando critérios como sexo, raça e religião e propagando, assim, a defesa do 

denominado escrutínio estrito para aferir a validade de políticas públicas e de 

leis de forma geral. De outro lado, há uma postura de antissubordinação, 

impedindo políticas que permitem a manutenção de situações de 

hierarquização e, dessa forma, defende a aplicação de medidas jurídicas 

diferenciadas para pessoas em situações de hipossuficiência.137  

O direito à igualdade em seu aspecto material foca bastante na noção de 

desigualdade fática existente, mas ao se inserir o vetor do reconhecimento se 

está acrescentando uma justificativa mais adequada para a propagada noção 

de desigualdade histórica, não apenas como base justificadora da 

desigualdade material presente, mas como ponto autônomo do princípio 

igualitário.  

Como demonstrado, o direito ao reconhecimento dialoga com a noção 

de história de vida. A busca do titular pela tutela de algo que alegue merecer 

reconhecimento só encontra justificativa se esse objeto de tutela compor 

verdadeiramente a identidade do indivíduo ou a identidade do grupo que 

 
135 PIOVESAN, Flávia e SILVA; Roberto B. Dias da. Igualdade e diferença: o direito à livre 
orientação sexual na Corte Europeia de Direitos Humanos e no Judiciário brasileiro. In: VIEIRA, 
José Ribas (Org.). 20 da Constituição cidadã de 1988: efetivação ou impasse institucional? Rio 
de Janeiro: Forense, 2008. p. 344. 
136 Para o estudo mais aprofundado da decisão paradigmática sobre o tema: US SUPREME 
COURT. JUSTIA. Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483, de 17 de maio de 
1954. Disponível em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/. Acesso em: 10 dez. 
2020. 
137 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 
Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 270-271.  
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historicamente ele se insere. Essa se torna a ideia de buscar uma igualdade 

em decorrência do reconhecimento histórico (não apenas pelo tratamento 

discriminatório do presente, com o fim de não restringir em demasiado o 

princípio).138 

Pois bem, o último aspecto que o constitucionalismo vem interpretando 

sobre as teorias do reconhecimento parte da análise de seu significado como 

elemento central do princípio da dignidade humana.  

 Ao se interpretar a dignidade humana também sob o enfoque do 

reconhecimento, o que se está afirmando é que, mais do que os princípios 

clássicos da igualdade e da liberdade que permeiam a noção de vida digna, há 

também um necessário elemento externo de respeito, que se configura a partir 

do próprio reconhecimento. A dignidade demanda autorrealização, a dignidade 

demanda respeito pelas diferenças, a dignidade demanda respeito pela história 

individual.  

Nesse pensar, a luta pelo reconhecimento significa uma luta por 

distribuição desse bem que somente é produzido socialmente: o respeito. Não 

um respeito comutativo e sim um respeito distributivo e, porque não, universal, 

que evidencia não apenas o valor igualdade como também o valor liberdade, 

ambos lidos sob o prisma da vida digna.139 Mas qual dignidade seria essa que 

se relaciona ao reconhecimento? Charles Taylor tenta responder: 

 
O que precisamente, julgamos constituir nossa dignidade? Pode ser 
nosso poder, nosso sentido de dominar o espaço público; ou nossa 
vulnerabilidade diante do poder; ou nossa autossuficiência, o fato de 

 
138 José Reinaldo Lopes elenca seis características que seriam um ponto de partida para 
compreender o direito ao reconhecimento calcado no princípio da igualdade: “Os direitos de 
reconhecimento, por seu turno, também precisam de pontos de partida, e pode-se dizer que 
partem dos seguintes pontos: (a) que existem na sociedade grupos estigmatizados; (b) que os 
estigmas são produtos institucionais e históricos, e não cósmicos; (c) que os estigmas podem 
não ter fundamentos científicos, racionais ou funcionais para a sociedade; (d) que as pessoas 
pertencentes a grupos estigmatizados sofrem a usurpação ou a negativa de um bem imaterial 
(não mercantil, nem mercantilizável), mas básico: o respeito e o autorrespeito; (e) que a 
manutenção social dos estigmas é, portanto, uma injustiça, provocando desnecessária dor, 
sofrimento, violência e desrespeito; (f) que os membros de uma sociedade, para continuarem 
pertencendo a ela, têm direito a que lhes sejam retirados os estigmas aviltantes.” In: LOPES, 
José Reinaldo de Lima. O direito ao reconhecimento para gays e lésbicas. Sur – Revista 
Internacional de Direitos Humanos, v. 2, n. 2, 2005. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452005000100004. Acesso 
em: 11 fev. 2020. 
139 LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito ao reconhecimento para gays e lésbicas. Sur – 
Revista Internacional de Direitos Humanos, v. 2, n. 2, 2005. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452005000100004. Acesso 
em: 11 fev. 2020. 
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nossa vida ter seu próprio centro; ou o fato de sermos queridos e 
admirados pelos outros, um centro das atenções. É, no entanto, muito 
comum que o sentido de dignidade possa fundamentar-se em 
algumas das mesmas concepções morais que mencionei acima. Por 
exemplo, minha visão de mim mesmo como chefe da casa, pai de 
família, detentor de um emprego, provedor de meus dependentes; 
tudo isso pode ser a base do meu sentido de dignidade. Do mesmo 
como sua ausência pode ser catastrófica, capaz de abalá-lo ao 
solapar por inteiro meu sentimento de valor pessoal. Aqui, o sentido 
de dignidade está envolvido nessa noção moderna da importância da 
vida cotidiana, que reaparece outra vez neste eixo.140 

 

Dessa forma, além de servir como justificativa para uma postura 

multiculturalista, ser elemento integrativo do princípio jurídico da igualdade e 

elemento interpretativo do princípio da dignidade humana, o reconhecimento 

pode ser, por fim, entendido como um direito constitucional em si. Sendo 

assim, ele pode ser aplicado às demandas que venham a surgir e tenham nas 

questões da identidade e da autorrealização a base de suas demandas 

jurídicas.  

Esse aspecto autônomo pode ser denominado de caráter emancipatório 

do Direito Constitucional, em que a Constituição se coloca também como 

espaço de luta. Não só as lutas cotidianas realizadas pelos diversos grupos, 

mas também as lutas individuais e aquelas promovidas pelos próprios ditames 

constitucionais, que funcionam ao moldar e inspirar determinadas condutas.141 

A Constituição passa a ser tal espaço de luta uma vez que com suas 

expectativas normativas serve de parâmetro aos diversos sujeitos e às suas 

respectivas pretensões. Isso só se torna possível porque as constituições 

precisam ter real efetividade, ou seja, um caráter normativo, ou ao menos 

nominal. 

A Constituição passa a ser também um ponto de chegada dessas lutas 

por reconhecimento. Pois além de servir como paradigma, a Constituição 

estabelece os principais postulados reconhecidos pela sociedade. A 

Constituição emana valores de “boa vida” – apesar da crítica de liberais 

procedimentalistas como Rawls – e, sendo assim, traça parâmetros da 

 
140 TAYLOR, Charles. As fontes do self: a construção da identidade moderna. Tradução de 
Adail Ubirajara Sobral e Dinah de Abreu Azevedo. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013. p. 
30. 
141 CORBO, Wallace. Filosofia Constitucional e Teoria do Reconhecimento: Entre o Direito 
Constitucional ao Reconhecimento e o Constitucionalismo do Reconhecimento. Revista da 
Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre (MG), v. 34, n. 1, p. 1-35, jan./jun. 2018. p. 
21. 
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adequada forma de se ter uma emancipação social.142 E uma constituição 

pluralista, como a brasileira, certamente contém diferentes horizontes a serem 

compartilhados pelas diferentes individualidades a serem reconhecidas. 

Acredito que além do abrangente constitucionalismo moderno, em que o 

direito ao reconhecimento se funda como direito fundamental, ele encontra no 

civilista, direitos da personalidade, um campo de estudo igualmente adequado 

aos seus parâmetros. Como se desenvolverá, no terceiro capítulo deste 

trabalho, há uma influência dos ditames constitucionais na construção teórica 

dos direitos da personalidade, além dos próprios princípios moldados por toda 

uma formação milenar desse ramo jurídico, que coloca a pessoa como fim da 

ordem jurídica e suas relações interpessoais como base de sua normatividade. 

Antes, todavia, de abordar o reconhecimento dentro desse direito da 

personalidade, faz-se importante acrescentar a outra teoria que de forma 

complementar permitirá desenvolver uma base jusfilosófica sólida do direito de 

ser lembrado: a teoria da memória.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
142 CORBO, Wallace. Filosofia Constitucional e Teoria do Reconhecimento: Entre o Direito 
Constitucional ao Reconhecimento e o Constitucionalismo do Reconhecimento. Revista da 
Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre (MG), v. 34, n. 1, p. 1-35, jan./jun. 2018. p. 
29-33. 
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2 – A MEMÓRIA 

 
Dizemos: afinal, somos aquilo que pensamos, amamos, realizamos. E 
eu acrescentaria: somos aquilo que lembramos. Além dos afetos que 
alimentamos, a nossa riqueza são os pensamentos que pensamos, 
as ações que cumprimos, as lembranças que conservamos e não 
deixamos apagar e das quais somos o único guardião. Que nos seja 
permitido viver enquanto as lembranças não nos abandonarem e 
enquanto, de nossa parte, pudermos nos entregar a elas. 

 
(NORBERTO BOBBIO) 

 

A interpretação mais condizente de um direito de ser lembrado não 

depende apenas dos questionamentos atinentes à ideia do reconhecimento. 

Como demonstrado no capítulo anterior, enquanto o tema lá trabalhado se 

preocupa sobremaneira com as questões relativas aos anseios intersubjetivos 

do indivíduo, à sua busca por (auto)estima, por realização pessoal e inserção 

social que, de certa forma, é um dos principais “objetivos” de um direito de ser 

lembrado, ao se passar a analisar a questão da memória, se começa a abordar 

o “objeto” desse direito de ser lembrado. 

Como esta tese defende a possibilidade do indivíduo se utilizar de 

mecanismos jurídicos para defender que alguns acontecimentos pretéritos 

sejam lembrados a partir de determinados significados narrativos, se faz 

necessário indagar qual lembrança é essa que permitiria tal tipo de tutela. Seria 

sempre o conjunto das reminiscências pessoais ou haveria, por outro lado, a 

tutela também de uma memória coletiva? Como a memória se colocaria na 

formação da identidade desse mesmo indivíduo? Como resolver os 

questionamentos que problematizam o caráter de fidedignidade ao se 

comparar “realidade” com “versões” trazidas pela memória? Afinal, é mais 

importante questionar “o que se lembra” ou “quem se lembra”? E qual seria, 

então, o verdadeiro objeto do direito de ser lembrado? Esses serão os 

questionamentos que se procurará respostas neste capítulo. 

Deve-se ater ao fato de que é impossível se comunicar e fazer 

determinadas escolhas se não se está inserido dentro de um universo pré-

definido de experiências. É o acervo que a memória nos proporciona que 

molda nossa personalidade, define nossos valores e permite fazer escolhas a 

partir de uma avaliação forte, como constatado por Taylor em sua teoria do 

reconhecimento. É a memória que carrega nossa história de vida, é a memória 
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que nos dá a base prospectiva para fazer promessas para o futuro como 

analisado por Ricoeur. É a memória que é objeto da História e das Ciências 

Sociais, é a memória que carrega boa parte das inquietações estudadas pela 

Psicologia. É a memória que é igualmente objeto do Direito em suas variadas 

vertentes, a coletiva e a individual particularmente. 

Cada memória é, dessa forma, única. Até mesmo as experiências 

compartilhadas são absorvidas por cada indivíduo de forma diversa. A 

aprovação numa prova difícil para um determinado sujeito tem um significado 

completamente distinto para o outro colega também aprovado. A infância na 

mesma casa, com os mesmos pais e compartilhando as mesmas experiências, 

tem significados distintos para os irmãos. Algumas pessoas sempre buscam as 

boas memórias vividas para dar sentido a sua própria continuidade, outras, no 

entanto, não conseguem se afastar das más lembranças. É a partir desse 

acervo distinto e, mais do que isso, é a partir da forma como cada um “escolhe” 

acessar esse acervo que se molda a personalidade, que se desenha cada 

individualidade e se reafirma um determinado tipo de identidade. 

Outra característica fundamental da memória é a sua abstração. É 

possível rememorar o cheiro da comida da avó na infância, a sensação do beijo 

da primeira namorada, a dor da primeira vez que se quebrou um osso do 

corpo, a tristeza do falecimento de um ente querido, entre tantas memórias 

marcantes. A lembrança, no entanto, não é igual a realidade. A comida, a 

namorada, o ente querido, nenhum deles volta materialmente com a 

lembrança, pois, a partir de uma explicação puramente biológica, há apenas 

um passe de prestidigitação cerebral, isto é, o cérebro converte a realidade em 

códigos e posteriormente evoca essa mesma realidade também por outros 

códigos.143 Mas não somos só matéria, somos também espírito e não há 

dúvidas que filosoficamente a comida, a namorada e o ente querido, de alguma 

forma, voltam aos nossos sentidos e ao nosso intelecto.144 

Por muitas vezes, vamos perdendo ao longo dos dias, das semanas e 

dos anos boa parte das lembranças daquilo que havíamos presenciado e vivido 

 
143 IZQUIERDO, Ivan. Memória. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. p. 9. 
144 Nas palavras de Drummond: “Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o 
olvido contra o sem sentido apelo do Não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma 
da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão.” In: ANDRADE, Carlos 
Drummond de. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Guiar, 2001. p. 252-253. 
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intensamente pouco tempo antes. Às vezes, as lembranças de acontecimentos 

supostamente banais da infância perduram por toda a vida, enquanto situações 

teoricamente importantes da vida conjugal ou profissional são esquecidas em 

questão de horas. 

O que torna toda essa questão ainda mais complexa é que o ser 

humano não vive isolado. É na constante interação com o outro, com suas 

diferentes memórias e diferentes formas de acessá-las que se dá a vida em 

sociedade. Busca-se assim afinidades, laços comuns, proximidades culturais 

para que se permita a formação de grupos. De grupos se fazem costumes, 

povos, civilizações que dividem memórias e dão sentido de unidade.145 

Se somos o que lembramos, como afirma Bobbio, somos também o que 

esquecemos. Se é um esquecimento voluntário, ou se é um esquecimento 

advindo de fatores exógenos, as explicações biológicas e sociais existem 

inúmeras. Mas certamente não há como teorizar sobre um direito de ser 

lembrado sem ponderar a questão da lembrança. Não há como teorizar sobre a 

lembrança sem trazer à tona a questão da memória. 

Por que nossa memória individual é tão seletiva em guardar apenas 

determinados acontecimentos? Por qual motivo ela descarta acontecimentos 

que aparentemente teriam enorme significado? Por que uma mesma história é 

narrada de formas diversas por indivíduos que presenciaram conjuntamente 

um mesmo acontecimento? A memória é realmente única? 

A solução para esses questionamentos tem a mesma complexidade das 

perguntas milenares mais abordadas na humanidade. Por esse motivo, mais do 

que buscar essas respostas, este trabalho terá como objetivo compreender a 

questão da memória em sua interdisciplinaridade e como pressuposto para a 

assimilação dos direitos que dela podem decorrer. Por essa razão, ao final 

deste capítulo, o tema será tratado conjuntamente com a anteriormente 

analisada filosofia do reconhecimento. O objetivo será compreender a temática 

da memória já devidamente entrelaçada com as conclusões encontradas no 

capítulo anterior, pois só dessa forma se poderá ter adequados subsídios para 

fundamentar o direito de ser lembrado. 

 

 
145 IZQUIERDO, Ivan. Memória. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. p. 3. 
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2.1 – A interdisciplinaridade da memória humana 

 

A interdisciplinaridade do estudo da memória humana é de amplo 

conhecimento. Vastos são os estudos do tema na Medicina, na Biologia, na 

Psicologia, na Filosofia e, claro, também no Direito. Não há uma definição que 

permita universalizar o seu conceito para todos os campos do conhecimento. 

Acredito que isso seria uma tarefa quase impossível. Sendo assim, o estudioso 

da temática deve ficar bastante atento quando um determinado ramo de estudo 

afirma ter a resposta definitiva para as questões relativas à memória. Sua 

complexidade não permite. 

Inicialmente, a partir de uma definição restrita ao conteúdo semântico da 

palavra, é possível perceber que ela pode ser utilizada em vários contextos. 

Fala-se desde memória de um povo até a memória de um computador. Como 

aborda o neurocientista, Ivan Izquierdo, as memórias dos humanos provêm da 

vivência a partir de experiências e por esse motivo não se deve falar 

propriamente em memória e sim em “memórias”, uma vez que cada memória 

advém de uma experiência única. As memórias nem sempre são formadas 

instantaneamente, algumas são adquiridas em segundos, como o cheiro de 

uma flagrância, outras precisam de semanas, como andar de bicicleta, outras, 

por sua vez, necessitam de anos para serem adquiridas, como a compreensão 

da ciência do Direito.146 

O ato de memorizar pode ser entendido como aquele que guarda 

significados obtidos de experiências pretéritas e, assim sendo, o ato de lembrar 

é resgatar esses mesmos significados com o fim de se utilizar no presente esse 

conhecimento já absorvido, pois “o que se guarda constitui o referencial para 

compreender e interpretar o mundo em conformidade à experiência de cada 

um”.147  

Atualmente os estudos da neurociência vêm revolucionando a análise 

dessa temática, mas não se pode acreditar que o conhecimento biológico seja 

suficiente para tratar de toda complexidade que perpassa por conceitos 

filosóficos igualmente fundamentais. Por sua vez, o que se pode denominar de 

“direito à memória” necessita de um alicerce normativo que o justifique, tanto o 

 
146 IZQUIERDO, Ivan. Memória. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. p. 9. 
147 DANTAS, Fabiana Santos. Direito fundamental à memória. Curitiba: Juruá, 2010. p. 24. 
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debatido direito à memória coletiva quanto o denominado direito à memória 

individual, uma vez que possuem determinadas cargas principiológicas 

próprias. 

O autor Daniel Vieira Sarau, em sua obra intitulada Direito e memória- 

uma compreensão temporal do direito,148 parte desse mesmo pressuposto de 

interpretar o tema de maneira abrangente, juntando os conhecimentos parciais 

das diferentes áreas do conhecimento para se chegar finalmente a uma ideia 

unitária do tema. O autor divide a memória enquanto função biológica, como 

objeto e método da História, como investigação das Ciências Sociais e como 

estudo filosófico. Acrescentarei também a visão da neurociência sobre o tema, 

um pouco afastada da visão exclusivamente biológica, uma vez conjugar tais 

conhecimentos biológicos com os advindos das humanidades. Por fim, será 

dado enfoque ao tema dentro da circunscrita esfera do direito seja no seu 

caráter individual quanto coletivo. 

 

2.1.1 – A memória como objeto da História e das Ciências Sociais  

 

A memória tem a função de inserir o homem na temporalidade da 

História, o ajudando a relembrar o passado e o introduzindo dentro de 

determinadas possibilidades de futuro, uma vez que aquilo que se encontra 

esquecido não servirá de referência para suas ações vindouras, pois não 

ocorrendo o denominado “aprendizado pela História” se torna mais fácil repetir 

os mesmos erros. Da mesma forma, é importante o estudo dessa temática para 

as Ciências Sociais. Nesse ramo do conhecimento, a memória vem sendo 

compreendida em dois grandes grupos. O primeiro interpreta o tema como 

fenômeno das denominadas memórias social e cultural, quer dizer, como 

produto da experiência cultural do homem dentro de um grupo social. O 

segundo grupo investiga o problema da memória sob a perspectiva funcional, 

ou seja, ao invés de se preocupar com o conteúdo da memória, esse 

pensamento metodológico quer entender essa memória a partir de sua função, 

 
148 SARAPU, Daniel Vieira. Direito e memória: uma compreensão temporal do direito. Belo 
Horizonte: Arraes Editores, 2012. 
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isto é, pela inserção no sistema social tendo em vista uma noção de 

temporalidade.149 

Existe uma clara diferença entre memória e História, apesar da enorme 

interligação entre ambas. A memória significa a vida rememorada por grupos 

que ainda estão vivos e em constante evolução. Os conhecimentos 

mnemônicos estão abertos à dialética, ao debate, uma vez que podem sofrer 

os danos da amnésia. Já a História é a reconstituição problemática e de forma 

incompleta de algo que já deixou de existir. Assim sendo, a memória é um 

fenômeno atual, um elo vivenciado dentro do presente dos indivíduos. A 

História, por sua vez, é acima de tudo uma operação intelectual que só se faz 

possível a partir de um estudo crítico. A memória é fato inexorável, a História 

pertence a todos e a ninguém em decorrência de seu caráter universal.150  

A narrativa mitológica, base da historiografia da antiguidade, utilizava o 

conhecimento oral afeto à memória para desenvolver suas tramas e repassar o 

conhecimento adquirido. Nessa sociedade de cultura oral, que prevaleceu 

antes da invenção da escrita, a forma em que as sociedades conservavam sua 

história e seu modo tradicional de vida era a partir da rememoração dos seus 

feitos e dos seus caracteres próprios por meio de rituais religiosos e contos 

míticos. Traduz hoje na denominada memória étnica, isto é, aquela decorrente 

do aprendizado e da inserção do indivíduo dentro de uma identidade cultural. 

Foi o advento da historiografia moderna que redefiniu a relação existente 

entre memória e História. O registro escrito do passado passou a eternizar tais 

acontecimentos e, por conseguinte, a memória produzida oralmente acabou 

sendo substituída por uma memória escrita, que teve nos documentos 

arquivados o registro fiel dos relatos, mas, ao mesmo tempo, colocados, por 

muitas vezes, de uma forma impessoal e neutra.151 

É exatamente a relação estabelecida entre a historiografia e o 

cientificismo do século XIX que proporcionou uma História documentada em 

fatos oficiais e pouco reflexiva sobre as causas, condições e demais 

considerações sobre o respectivo acontecimento pretérito. Nesse momento, 

 
149 SARAPU, Daniel Vieira. Direito e memória: uma compreensão temporal do direito. Belo 
Horizonte: Arraes Editores, 2012. p. 186-187. 
150 SARAPU, Daniel Vieira. Direito e memória: uma compreensão temporal do direito. Belo 
Horizonte: Arraes Editores, 2012, p. 175-176. 
151 SARAPU, Daniel Vieira. Direito e memória: uma compreensão temporal do direito. Belo 
Horizonte: Arraes Editores, 2012. p. 178-180. 
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surgiu a denominada Escola dos Annales que combateu a história-

acontecimento, passando a utilizar a memória não apenas em seu caráter de 

reflexão regenerativa da história e sim uma memória mais relacionada às 

Ciências Sociais, que tinha como objetivo analisar a história com explicações 

problematizantes. 

Dentro desse caráter que aborda a memória, a História e as Ciências 

Sociais de forma integrada, é inegável a importância da doutrina do sociólogo 

Maurice Halbwachs, que revolucionou o estudo do tema com o atualmente tão 

abordado conceito de memória coletiva. Tal ideia parte do pressuposto de que 

toda memória individual se constrói dentro de quadros sociais pré-definidos 

pelo grupo e dentro de uma noção de consciência coletiva. 

Halbwachs entendia que jamais estamos sós e, assim, a lembrança se 

dá sempre de forma coletiva. Mesmo em acontecimentos nos quais 

aparentemente mais ninguém está envolvido e o indivíduo se vê sozinho, ele 

está invariavelmente na presença de pessoas ausentes materialmente, mas 

presentes na própria formação dos objetos à sua volta. Por exemplo, ao se 

admirar um prédio, o indivíduo leva consigo a visão daquele arquiteto; ao 

aproveitar a solidão de um parque sem pessoas, a presença do paisagista que 

o projetou está presente; se uma criança se perde em uma floresta, ela leva 

consigo os signos de seu núcleo mais próximo, isto é, a sua família, ao passo 

que tenta interpretar o seu entorno.152 

O autor entende, dessa forma, que não nos lembramos sozinhos uma 

vez que a lembrança ocorre em lugares socialmente marcados. O indivíduo se 

lembra dentro do contexto da família, da escola, de um respectivo país ou 

etnia, com seus costumes e caracteres próprios. Por consequência, a 

compreensão acontece a partir de um abrangente núcleo social, mas não de 

uma forma racionalmente objetiva e sim em uma dimensão que se faz inerente 

ao próprio trabalho da recordação.153 

Halbwachs partia do pressuposto de que a memória nunca está 

relacionada a fatos advindos exclusivamente da experiência individual, em 

virtude de toda a lembrança ser permeada por referências, impressões e 

 
152 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução de Beatriz Sidou. 2. ed. São Paulo: 
Centauro, 2013. p. 30-32. 
153 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 132. 
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contextualizações de seu respectivo meio. A imagem que alguém forma de 

uma lembrança passa a ser uma verdadeira fusão de suas próprias memórias 

e das memórias dos outros e isso tem sua gênese, não apenas no contato com 

outras pessoas, como também na relação com os instrumentos de preservação 

do passado. Assim sendo, Halbwachs negava a singularidade da memória 

individual: 

 

Será que por isso a memória individual, diante da memória coletiva, é 
uma condição necessária e suficiente da recordação e do 
reconhecimento das lembranças? De modo algum, pois se esta 
primeira lembrança foi suprimida, se não nos é mais possível 
reencontrá-la, é porque há muito tempo não fazemos parte do grupo 
na memória do qual ela se mantinha. Para que a nossa memória se 
aproveite da memória dos outros, não basta que estes nos 
apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha 
deixado de concordar com as memórias deles e que existam muitos 
pontos de contato entre uma e outras para que a lembrança que nos 
fazem recordar venha a ser reconstruída sobre uma base comum. 
Não basta reconstituir pedaço a pedaço a imagem de um 
acontecimento passado para obter uma lembrança. É preciso que 
esta reconstrução funcione a partir de dados ou de noções comuns 
que estejam em nosso espírito e também no dos outros, porque elas 
estão sempre passando destes para aquele e vice-versa, o que será 
possível somente se tiverem feito parte e continuarem fazendo parte 
de uma mesma sociedade, de um mesmo grupo.154 

 

Afirmou-se também, dentro da sociologia, que, mais do que uma 

memória coletiva, existe uma memória ainda mais abrangente: a memória 

cultural. Tal memória abarca não só os elementos da memória coletiva e seus 

respectivos círculos de informação, mas amplia a sua base para incluir 

elementos que dão concretude à memória de um grupo, abarcando elementos 

materiais, como monumentos, textos, mídias, filmes, dentre tantos outros meios 

de preservação de fatos e acontecimentos.155 

Outra grande contribuição das Ciências Sociais para o tema da memória 

é a sua compreensão como propriedade dos sistemas sociais, dentro de uma 

lógica sistêmica desenvolvida principalmente nos estudos de Niklas Luhmann. 

Para essa teoria da memória, o tempo é uma construção do sistema social, 

como consequência de sua própria constituição autopoiética. Assim sendo, a 

memória é uma operação de comunicação social vista de uma perspectiva 

 
154 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução de Beatriz Sidou. 2. ed. São Paulo: 
Centauro, 2013. p. 39. 
155 SARAPU, Daniel Vieira. Direito e memória: uma compreensão temporal do direito. Belo 
Horizonte: Arraes Editores, 2012. p. 190-191. 
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temporal e com o fim de distinguir e, corretamente, administrar passado e 

futuro. A memória não pode ser traduzida como fotografia do passado e sim 

como o resultado das operações comunicativas que se inserem na lógica 

sistêmica da temporalidade.156  

Para Luhmann, a memória não tem como função fazer uma regressão a 

um armazém de dados do passado com o fim de responder determinados 

questionamentos, mas, sim, verificar a consistência de determinadas 

operações pretéritas para a construção de uma realidade presente feita pelo 

próprio sistema. Essas operações, feitas pela memória, têm a natureza de 

operações comunicativas.157  

 
Por isso, a função da memória consiste em garantir os limites de 
possíveis testes de consistência e, ao mesmo tempo, liberar a 
capacidade de processar informações com o fim de que o sistema se 
abra a novas irritações. A função principal da memória reside, 
portanto, em esquecer, em evitar que o sistema se bloqueie devido 
ao processamento dos resultados de observações anteriores 
(tradução do autor).158 

 

Nesse pensar, o presente nada mais é do que a distinção entre o 

passado e o futuro e não uma etapa temporal diferenciada. A memória exerce 

sua função sempre nesse presente, administrando o elo entre passado e futuro 

e não operando de maneira unilateral apenas com as referências do passado, 

como se poderia imaginar a priori. A memória do passado, todavia, não pode 

ser confundida com a memória do sistema, uma vez que cada observador 

externo pode construir um passado distinto, daí acaba surgindo uma noção de 

memória social como lastro de operações comunicativas. Conclui-se que a 

memória para Luhmann tem como principal função fazer distinções a partir de 

designações diversas a serem utilizadas no presente pelo sistema.159  

 
156 SARAPU, Daniel Vieira. Direito e memória: uma compreensão temporal do direito. Belo 
Horizonte: Arraes Editores, 2012. p. 193-196. 
157 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. Tradução para o espanhol de Javier Torres 
Nafarrate. México: Herder, 2007. p. 455-456. 
158 No original: “Por eso, la función de la memoria consiste en garantizar los límites de las 
posibles pruebas de consistencia y en liberar a la vez capacidad de procesar información con el 
fin de que el sistema se abra a nuevas irritaciones. La función principal de la memoria reside, 
pues, en olvidar, en evitar que el sistema se bloquee a sí mismo a causa de una coagulación 
de los resultados de observaciones anteriores.” In: LUHMANN, Niklas. La sociedad de la 
sociedad. Tradução para o espanhol de Javier Torres Nafarrate. México: Herder, 2007. p. 457. 
159 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. Tradução para o espanhol de Javier Torres 
Nafarrate. México: Herder, 2007. p. 459-462. 
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Pelo exposto, entendo que as contribuições de Halbwachs e Luhmann 

são bastante interessantes e importantes no estudo da memória, tendo as suas 

respectivas áreas de estudo como campo de abordagem. Particularmente, os 

ensinamentos de Halbwachs sobre a memória coletiva são fundamentais para 

entender e posteriormente melhor tutelar juridicamente bens, como o 

patrimônio cultural e a memória étnica. Luhmann, por sua vez, insere o estudo 

da memória dentro de seu sistema sociologicamente aplicado extremamente 

influente nos estudos atuais que interpretam o direito como um sistema 

funcionalmente próprio da sociedade em que se vive. 

 

2.1.2 – A memória como função biológica 

 

Em termos biológicos, a memória pode ser definida como o processo em 

que todos os animais, não apenas os seres humanos, promovem a 

aprendizagem por meio da seleção de diversas informações sobre o ambiente 

externo que os circunda. Dessa forma, se consegue, a partir da seletividade de 

conteúdo, expressar tais informações por meio das diferentes formas de 

linguagem.160  

Existem vários tipos de memória: as memórias de curta e longa duração, 

as memórias prospectiva e retrospectiva, além da metamemória, que é o 

próprio indivíduo memorizando a sua memória. O processo que define a 

duração da memória, de acordo com os estudos do cérebro, se chama 

consolidação. Ressalta-se também que a memória pode ser dividida em 

memória de trabalho e memória de conteúdo. O primeiro tipo é uma memória 

mais temporária e prática que tem o fim de ajudar o indivíduo a processar 

determinadas atividades, uma vez que sua consolidação é feita com base em 

poucas alterações neuroquímicas nas sinapses. Se essa memória se mostra 

sistematicamente útil ao indivíduo, seja para seu aprendizado ou para uma 

necessária futura utilização, o sistema nervoso acaba por consolidar tal 

conhecimento e essa memória passa a se tornar também uma memória de 

conteúdo. Essas memórias de conteúdo se subdividem em memórias 

declarativas, isto é, aquelas responsáveis pelos registros dos fatos e conteúdos 

 
160 SARAPU, Daniel Vieira. Direito e memória: uma compreensão temporal do direito. Belo 
Horizonte: Arraes Editores, 2012. p. 167-168. 
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gerais e em memórias procedurais que são aquelas que registram habilidades 

gerais do indivíduo, como as absorvidas para atividades físicas em geral.161 

Os seres humanos utilizam a partir dos dois anos de idade a linguagem 

com o fim de guardar e posteriormente evocar memórias, mais ou menos nas 

mesmas regiões do cérebro, utilizando mecanismos moleculares muito 

semelhantes.162 As ciências biológicas entendem que a memória é um 

inigualável componente da personalidade humana, pois cada ser humano tem 

a sua própria memória, o que foi comprovado por estudos que demonstraram 

que até gêmeos univitelinos e seres clonados também possuem memórias 

distintas.163 

De maneira mais detalhada, pode-se afirmar que o início do processo 

biológico de aprendizado, a partir da memória, se inicia com a captura das 

informações pelos neurônios – que são células que compõem o tecido do 

sistema nervoso e se irradiam por toda extensão do corpo humano. Essas 

informações são convertidas em estímulos elétricos e transmitidas a outros 

neurônios em pontos denominados de sinapses nervosas, que levam tais 

informações a diferentes partes do cérebro. Durante esse processo de 

transmissão, duas classes de substâncias químicas acabam por estimular o 

fluxo desse armazenamento: os neurotransmissores e os receptores. Percebe-

se que é a quantidade dessas substâncias que acaba por definir também a 

qualidade desse armazenamento ou a rapidez de um determinado 

“esquecimento” das informações. Esse processo acaba por se relacionar ao 

equilíbrio fisiológico e emocional do indivíduo, visto que, durante esse 

processo, ocorrem determinadas transformações criativas em razão do caráter 

eminentemente associativo do processo.164 

A ideia desenvolvida, inicialmente neste capítulo, de que as lembranças 

não trazem realmente a realidade, mas uma noção da realidade pode ser 

também explicada pelo processamento químico que ocorre no cérebro. Os 

processos de aquisição, tradução e posteriormente evocação das memórias 

ocorrem a partir dessa complexa rede de neurônios. É possível afirmar que os 

códigos utilizados pelos neurônios não se assemelham à realidade da qual 

 
161 IZQUIERDO, Ivan. Memória. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. p. 23-24 
162 IZQUIERDO, Ivan. Memória. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. p. 4. 
163 IZQUIERDO, Ivan. Memória. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. p. 2. 
164 IZQUIERDO, Ivan. Memória. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. p. 4-7. 



82 

 

adquiriram a informação. Eles funcionam em um sistema próprio. Uma 

experiência visual, por exemplo, penetra pela retina, é transformada em sinais 

elétricos, chega por meio de conexões neuronais ao córtex occipital e nesse 

local produz uma série de processos bioquímicos.165 

Essa última etapa do processo da memorização, qual seja, o momento 

da evocação se torna fundamental para a tese que aqui se desenvolve. Nessa 

etapa, o estímulo elétrico acaba por se converter na representação de um 

objeto, ou seja, ocorre um processo associativo com outras memórias 

anteriormente consolidadas e, por conseguinte, se dá um momento criativo do 

cérebro humano. 

Nesse momento de evocação, há que se ressaltar a diferença entre uma 

memória extinta e uma memória esquecida. A primeira pode ser restabelecida 

caso ocorra um novo estímulo incondicionado a partir de uma determinada 

situação que permita trazer novamente à tona essa memória, já a denominada 

memória esquecida não deixa mais traços neoquímicos no sistema.166 E, nesse 

encadear de ideias, se permite começar a tratar do tema do esquecimento, 

pelo menos em sua base bioquímica. O esquecimento é inegavelmente um dos 

pontos mais fascinantes do estudo da memória. Como explicar o nosso poder 

de síntese? Como é possível anos e anos de estudos sobre determinado tema 

serem resumidos numa simples explicação de minutos? O restante do 

conteúdo teria sido bioquimicamente esquecido? 

Na verdade, essa característica da síntese da memória é também um 

processo natural do cérebro e que deve ser compreendido como a forma que o 

sistema biológico se protege do acúmulo de informações. Afinal, nosso cérebro 

sabe que, se pudéssemos explanar todas as informações armazenadas, a vida 

humana além de insuportável seria, de certa forma, inviável. O ser humano é 

um animal interrelacional. O cérebro trabalha com essa perspectiva.  As 

informações armazenadas e posteriormente evocadas são utilizadas para um 

determinado fim, qual seja, a vida em sociedade e não para permitir que o ser 

humano aja em intermináveis monólogos. 

 
165 IZQUIERDO, Ivan. Memória. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. p. 10. 
166 IZQUIERDO, Ivan. Memória. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. p. 26-27. 
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A neurociência vem demonstrado ser possível obter o máximo 

funcionamento cerebral a partir de estímulos para aquisição de conhecimento e 

melhora do processo de consolidação da memória, sem olvidar a importância 

de interpretar esses novos estudos a partir de uma denominada lógica cerebral 

aplicada, ou seja, a forma como esse conhecimento permite que o indivíduo aja 

em sociedade com a sapiência dos pressupostos biológicos. 

São exatamente esses novos conhecimentos advindos da neurociência 

que possibilitam afirmar que a questão da memória vem passando por uma 

revolução em sua compreensão. Acredito que esses novos estudos vêm 

problematizando questões fundamentais também para as ciências humanas. 

 

2.1.3 – As novas questões da memória para a Neurociência 

 

Uma forma de se fazer a conexão entre a memória compreendida em 

seu aspecto biológico e aquela interpretada pelas ciências humanas, mais 

particularmente pela filosofia, é adentrar nas discussões das novas questões 

que vêm sendo abordadas pela neurociência. O tema, de nítida natureza 

interdisciplinar, permite que o estudioso aborde questões bioquímicas do 

cérebro sem se esquecer de temas profundamente humanos, como as 

questões comportamentais e aquelas relativas ao livre-arbítrio e a formação do 

pré-conceito no cérebro humano. 

Os estudos mais aprofundados da neurociência sobre a memória se 

intensificaram em meados dos anos 80 do século passado, mais 

particularmente a partir dos estudos da denominada psicologia evolucionista, 

com o foco na análise da função adaptativa da mente. Entretanto, o estudo do 

cérebro já vinha tendo suas primeiras análises desde os primeiros mapas 

cerebrais de Wilder Penfield na primeira metade do século XX. Outros dois 

termos cunhados para o estudo de tais questões foram neuroética e 

neurodireito. O primeiro estuda o sistema valorativo atribuído ao conhecimento 

neurociêntifico, o segundo tem como fim interpretar as consequências de todos 

esses estudos para o Direito, particularmente no campo da culpabilidade. 

Alguns avanços recentes dos estudos neurocientíficos, que certamente 

influenciarão nas humanidades, seriam: a confirmação da hipótese de que a 

consciência é uma atividade sincronizada de neurônios que se encontram em 
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lugares distintos do córtex cerebral; a aceitação da hipótese de que na tarefa 

de realização de juízos morais é essencial a conexão fronto-límbica; a 

comprovação de que a diferenciação na percepção estética entre homens e 

mulheres ocorre em decorrência da ativação de lados diversos da região do 

lobo parietal e a ciência da existência de “neurônios espelhos”, que ajudam na 

avaliação dos atos e intenções humanas, o que se torna importante para 

compreender e prever o comportamento em determinadas situações. A 

visualização da formulação dos juízos morais, por exemplo, já se torna possível 

de perceber a partir de imagens cerebrais de pensamentos e estados 

emocionais advindos da atividade neuronal.167  

É possível afirmar, nesses termos, que em um futuro não muito distante 

esses novos conhecimentos deverão influenciar os processos legislativos e 

judiciais, uma vez que os avanços no mapeamento das regiões do cérebro 

estão cada vez mais precisos a indicar as diversas atividades fisiológicas 

determinantes das reações comportamentais e sensoriais responsáveis, por 

exemplo, pela autodeterminação. O direito penal certamente deverá sofrer 

influência de tais estudos, principalmente com a mudança na concepção da 

ideia de livre-arbítrio.168  

Todos esses novos conhecimentos neurocientíficos devem ser tomados 

com cautela quando transportados para o estudo das humanidades. Explicar a 

natureza humana em toda a sua dimensão apenas com respostas bioquímicas 

é um reducionismo já combatido desde as críticas ao cientificismo no final do 

século XIX. O homem é um animal muito mais complexo que suas ligações 

neuronais. Darwin já atestava sermos produto da evolução não só biológica 

como também histórica, dentro da lógica da seleção natural.  

A questão do livre-arbítrio merece uma reflexão à parte. Na história da 

liberdade, o livre-arbítrio surgiu com o pensamento de Santo Agostinho, para 

quem o ser humano tinha a opção entre buscar o bem (retidão) ou o mal 

 
167 FERNANDEZ, Atahualpa; FERNANDEZ, Manuella Maria. Neuroética, “neurodireito” e os 
limites da neurociência. Âmbito Jurídico, Rio Grande (RS), XIII, n. 83, dez. 2010. Disponível 
em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-83/neuroetica-neurodireito-e-os-limites-da-
neurociencia/. Acesso em: 08 abr. 2020. 
168 GOMES, Luiz Antonio Alves. Seremos nós neolombrosianos? Revista SJRJ, Rio de Janeiro 
(RJ), v. 20, n. 36, p-81-94, abr. 2013. p. 81. 

https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-83/neuroetica-neurodireito-e-os-limites-da-neurociencia/
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-83/neuroetica-neurodireito-e-os-limites-da-neurociencia/
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(pecado).169 Até hoje, há inquestionável inquietação sobre até que ponto somos 

livres na tomada individual da decisão. Há um temor de que esses novos 

estudos ao diminuir a importância do agir livre possa levar à retomada de uma 

repaginada teoria lombrosiana, ou a volta de métodos medicinais agressivos, 

como as lobotomias.170  

Além da questão do livre-arbítrio e toda a influência na teoria da 

culpabilidade, a aplicação dos novos estudos neurocientíficos para o Direito, 

mais particularmente dentro do denominado campo do neurodireito, também 

trará outras implicações práticas. Destaca-se: a questão da responsabilidade 

tanto no campo penal quanto civil, com a necessária redefinição de conceitos 

como negligência e homem médio e a questão da definição da isonomia 

jurídica. Afinal, como medir igualmente diferentes pessoas se uma delas tem 

propensão neurológica para determinada absorção de conhecimento, ou, mais 

grave, se faz uso de estímulos artificiais para induzir a mente em um 

determinado período?171 

Na seara do Direito Civil, acredito que as discussões do neurodireito 

caminharão conjuntamente com o estudo dos direitos da personalidade, uma 

vez dadas novas explicações para a questão da formação da identidade.172 O 

risco é que, ao se utilizar novos-velhos contornos para o tema, se reprisará a 

busca por explicações mais naturalistas e menos culturalistas para o agir 

humano: 

 
169 TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. O conceito de liberdade segundo Santo Agostinho. 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo (SP), v. 101, p. 
1079-1091, 2006. p. 1082-1083. 
170 A lobotomia foi tema presente no cinema dos anos 70 do século passado, particularmente 
em filmes como Um Estranho no Ninho, que abordava a utilização de tal método com o objetivo 
de calar pacientes supostamente agressivos. In: UM ESTRANHO no ninho. Direção: Milos 
Forman. Produção: Michael Douglas; Saul Zaentz. Roteiro: Lawrence Hauben e Bo Goldman. 
Intérpretes: Jack Nicholson; Louise Fletcher; Brad Dourif e outros. Los Angeles: Fantasy Films, 
1975. 1 BLU-RAY (133 min.), color. E, igualmente, no filme Laranja Mecânica, em que se 
aplicava, ao protagonista do filme, uma técnica pré-frontal com a utilização de mapeamento 
das áreas cerebrais, com o uso de estímulos em método behavorista e com o objetivo de 
transformá-lo em uma pessoa menos violenta. In: LARANJA mecânica. Direção: Stanley 
Kubrick. Produção: Stanley Kubrick. Roteiro: Stanley Kubrick. Intérpretes: Malcolm McDowell; 
Patrick Magee; Michael Bates e outros. Londres: Warner Bros, 1973. 1 BLU-RAY (136 min.), 
color. 
171 GOMES, Luiz Antonio Alves. Seremos nós neolombrosianos? Revista SJRJ, Rio de Janeiro 
(RJ), v. 20, n. 36, p-81-94, abr. 2013. p. 91. 
172 SALDANHA, Roberto Brandão Federman. Os direitos da personalidade sob o enfoque do 
neurodireito. In: OLIVEIRA, Alfredo Emanuel Farias de; BASTOS, Paula Villaça; COSTA, 
Rafael de Oliveira (Orgs.). Direito, Hermenêutica e Política: estudos em homenagem à 
professora Maria Helena Damasceno e Silva Megale. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2016. 
p. 195-196.  
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Daí a extrema relevância de se atentar ao fato de que a cultura surgiu 
da natureza humana e leva sempre seu selo. E embora, com a 
invenção da metáfora e do novo significado, a cultura tenha adquirido, 
ao mesmo tempo, uma ‘vida própria’, não é possível compreendê-la 
sem compreender a complexidade de nossa mente e do cérebro que 
a habilita e que a sustenta, gestiona e gera o sentido da identidade e 
da personalidade, a percepção do outro e a essência humana; sem 
compreender neste particular que a mente é um estado funcional do 
cérebro, que pertence a este e que o cérebro se compõe de vários 
módulos ou domínios específicos que fazem seus cálculos em 
separado, nas chamadas redes neuronais que enlaçam suas zonas 
diversas; sem compreender que é a extravagante hipertrofia da 
complexa estrutura do cérebro o que nos converte em seres mais 
inteligentes que os demais animais e explica o extraordinário 
desenvolvimento de nossa cultura.173 

 

Os direitos da personalidade – que passarão a ser analisados no 

próximo capítulo como campo de estudo adequado tanto para as teorias da 

memória quanto para as do reconhecimento – sofreriam mudanças na 

aplicação de uma de suas mais modernas teorias: a teoria do livre 

desenvolvimento da personalidade. Há uma problematização acerca da noção 

de agente moral autônomo, assim como o alcance da denominada 

necessidade instintiva a partir do condicionamento genético no agir individual. 

Os recentes estudos certamente problematizarão o quão livre tal personalidade 

realmente é para se desenvolver. 

Além de novas noções acerca de identidade, liberdade e personalidade, 

os estudos da neurociência passarão a ter importância em outro ponto 

fundamental desta pesquisa: explicar a formação do preconceito na mente 

humana e como a memória acaba armazenando esse suposto conhecimento. 

A formação da memória e por consequência dos conceitos que lá ficam 

armazenados sofrem diversas influências em seu processo de consolidação. Já 

há estudos comprobatórios de que atividades física e mental somadas ao papel 

da genética são consideradas influências decisivas na formação dessa 

memória. Entretanto, não há nada mais importante durante o período da 

consolidação da memória do que o papel desempenhado pelas emoções. 

Determinadas turbações permitem a ativação da amídala que tem também por 

função processar emoções, como a do medo. Consequentemente, ocorre a 

comunicação com a região cerebral do hipocampo que processa e acumula 

 
173 FERNANDEZ, Atahualpa; FERNANDEZ, Marly. Neuroética, direito e neurociência - Conduta 
humana, liberdade e racionalidade jurídica. Curitiba: Editora Juruá, 2008. p. 109. 
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esses novos conceitos adquiridos, facilitando, ou não, a criação de uma 

determinada memória emocional.174 

A questão das emoções na absorção da memória acaba se mostrando 

campo adequado para tratar inicialmente da teoria dos pré-conceitos nessa 

seara. A influência emocional na absorção de determinadas memórias e 

consequentemente na formulação de determinados conceitos permite entender 

o porquê se torna difícil evocar algumas imagens ou lembranças. A 

neurociência explica que essa evocação pode vir permeada de distorções, uma 

vez não ter sido adequadamente consolidada.175 De forma genérica, utiliza-se o 

termo “falhas da memória” tanto para abranger aquelas ocorridas durante a 

absorção do conhecimento como aquelas decorrentes do período de 

transitoriedade da memória. Por sua vez, o termo “bloqueio da memória” é 

comumente utilizado para designar a dificuldade de se evocar memórias em 

momentos de ansiedade. 

A evocação errada de determinada memória – seja por ela não ter sido 

fidedignamente absorvida, ou esteja sendo evocada em momento emocional 

inadequado – faz surgir o fenômeno das falsas memórias. Tal fenômeno, além 

de ser importante para questões práticas do judiciário, como a análise da 

veracidade do testemunho, se mostra fundamental para o estudo que aqui se 

propõe. Percebe-se que a evocação das falsas memórias nem sempre está 

direcionada a um outro sujeito, pois, muitas vezes, as falsas memórias acabam 

atrapalhando a evocação de determinados conhecimentos ou vivências 

pessoais. Nem sempre temos certeza se algo realmente ocorreu, nem sempre 

conseguimos dar adequado valor a determinada experiência. Sendo assim, 

como se tornaria possível defender uma determinada história de vida – afinal, 

 
174 FREITAS, Ana Clélia de. Neurociência, Direito e memória. Revista Bonijuris, Curitiba (PR), 
v. 28, n. 632, p. 26-30, jul. 2016. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/44692/neurociencia-
direito-e-memoria. Acesso em: 05 dez. 2019. 
175 Izquierdo explica que já se sabe que: “o nível de alerta, ansiedade e estresse acarretam 
uma liberação de noradrenalina nos nervos simpáticos em direção ao sangue. O nível de alerta 
produz também liberação do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) pela hipófise anterior, de 
adrenalina e de vasopressina pela hipófise. O nível sanguíneo de todas essas substâncias 
aumenta conforme o alerta do indivíduo, o que aumenta também o nível de consolidação das 
memórias em sua fase inicial. Mas só até determinado ponto. O excesso de estresse, 
ansiedade e alerta acabam tendo efeito contrário e a consolidação acaba diminuindo. Tal 
fenômeno poderia ser representado pelo um gráfico com uma curva em U. Se no início essas 
emoções ajudam na consolidação da memória, depois de determinado ponto – variando de 
indivíduo para indivíduo – tendem a piorar a consolidação dos acontecimentos daquele 
período.” In: IZQUIERDO, Ivan. Memória. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. p. 70-71. 

https://jus.com.br/artigos/44692/neurociencia-direito-e-memoria
https://jus.com.br/artigos/44692/neurociencia-direito-e-memoria
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esse é em essência o direito de ser lembrado – se nem a fidedignidade dessa 

história pode ser pessoalmente comprovada, uma vez que esteja permeada de 

falsas inferências?  

O fenômeno das falsas memórias também ocorre quando a pessoa 

reconhece um estímulo que possa ser rememorado a partir de uma palavra, de 

um rosto, ou de uma lembrança, mas que não evoque necessariamente a 

memória verdadeira. É a “falsa percepção”, importante também para discutir a 

temática dos preconceitos: 

 
Preconceitos ou conceitos prévios referem-se às influências externas 
do conhecimento, crenças e emoções no processo de relembrança 
de experiências passadas. Diz respeito à influência do contexto atual 
do indivíduo na evocação da memória de acontecimentos prévios. 
Vários estudos neurocientíficos e psicológicos têm revelado o papel 
do estado emocional, relacionamentos românticos e preconceitos de 
etnia e de gênero na distorção da memória evocada.176  

 

Estudos neurocientíficos já evidenciaram que o reconhecimento de 

determinadas faces é automaticamente categorizado no cérebro em 

específicas áreas visuais. A partir desse estágio, o cérebro atua fazendo 

determinadas ligações (pre)conceituosas (exemplo: associaram a foto de um 

homem preto a um comportamento de uma pessoa violenta). Tais resultados 

foram obtidos com observações em máquinas de ressonância magnética 

funcional177 e a provável explicação para esse fenômeno é de que os 

preconceitos têm sido absorvidos não desde a nascença do indivíduo, mas sim 

por transmissão cultural durante o período de aprendizado.178 

Percebe-se, desse modo, que a teoria dos preconceitos aproxima 

novamente o tema da memória estudada biologicamente pela neurociência 

com as Ciências Sociais. Analisa-se a seguinte questão: determinada memória 

que tenta ser evocada para explicar um específico acontecimento da vida do 

indivíduo, mas que não consegue “recriar” por completo o fato, uma vez ter 

 
176 FREITAS, Ana Clélia de. Neurociência, Direito e memória. Revista Bonijuris, Curitiba (PR), 
v. 28, n. 632, p. 26-30, jul. 2016. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/44692/neurociencia-
direito-e-memoria. Acesso em: 05 dez. 2019. 
177 FREEMAN, Jonathan B.; STOLIER, Ryan M. Neural pattern similarity reveals the inherent 
intersection of social categories. Nature Neuroscience, Nova York (USA), v. 19, n. 6, p. 795-
797, maio 2016.  
178 MACEDO-LIMA, Matheus. Nosso cérebro racista: preconceito afeta como vemos uns aos 
outros. Saense, 2016. Disponível em: http://www.saense.com.br/2016/05/nosso-cerebro-
racista-preconceito-afeta-como-vemos-uns-aos-outros/. Acesso em: 11 fev. 2020. 

https://jus.com.br/artigos/44692/neurociencia-direito-e-memoria
https://jus.com.br/artigos/44692/neurociencia-direito-e-memoria
http://www.saense.com.br/2016/05/nosso-cerebro-racista-preconceito-afeta-como-vemos-uns-aos-outros/
http://www.saense.com.br/2016/05/nosso-cerebro-racista-preconceito-afeta-como-vemos-uns-aos-outros/
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sido mal armazenada em decorrência de determinados emoções que 

atrapalharam sua consolidação. De que forma tal lembrança acaba sendo 

retomada pelo indivíduo?  

A resposta para essa problematização acaba sendo a utilização desses 

pré-conceitos, que, por se basearem em premissas genéricas e socialmente 

aceitas, acabam por completar ou ressignificar determinada história vivenciada 

ou determinada informação apreendida. Immanuel Kant já entendia muito bem 

que em um terceiro estágio do processo mnemônico, que o filósofo 

denominava de memória judiciosa, as associações são feitas com a utilização 

de lugares-comuns previamente estabelecidos nos conhecimentos 

adquiridos.179 É muito fácil preencher determinadas lacunas com informações 

similares já absorvidas e isso na práxis jurídica é vivenciado diariamente nos 

depoimentos testemunhais. 

Utilizo, nesse pensar, os ensinamentos da epígrafe acostada na 

apresentação desta tese em que Bento Santiago (Dom Casmurro), na obra de 

Machado de Assis, afirma ser muito difícil emendar os livros confusos, mas que 

tudo cai bem nos livros omissos, pois, para esses, é fácil se perder na 

vivacidade da imaginação e nos pré-conceitos que sempre ajudam a completar 

as lacunas narrativas.180 

A dúvida que permanece é como selecionar os preconceitos adequados 

que permitam completar essas lacunas de forma mais consentânea? Acredito 

que não há como fugir das lições gadamerianas. Ao tratar do tema dos 

preconceitos, Hans-Georg Gadamer defende que os (falsos) preconceitos 

devem ser separados da reflexão do sujeito para que esse possa buscar o 

conhecimento correto e, sendo assim, permitir que apenas os (verdadeiros) 

preconceitos determinem as ações humanas com base em uma consciência 

hermenêutica e histórica.181 Só que os preconceitos existem e são condições 

inexoráveis da existência e pré-condições do próprio conhecimento. Para 

selecionar os preconceitos que possam ser considerados verdadeiros, se faz 

 
179 KANT, Immanuel. Antropologia de um ponto de vista pragmático. Tradução de Clélia 
Aparecida Martins. São Paulo: Iluminuras, 2006. p. 183. 
180 MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Dom Casmurro. Rio de Janeiro: Pariz: H. Garnier 
Livreiro-Editor, 1899. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242816. Acesso 
em: 05 jan. 2021. 
181 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I- Traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Tradução de Flávio Paulo Meurer. 3. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1999. p. 442-448. 
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necessário o encontro com a coisa mesma. E como é que a memória 

conseguiria fazer esse encontro no momento da busca pela verdade? Para 

Gadamer, é a partir de uma postura de abertura para o outro.182  

Nesse pensar, os modernos estudos advindos da neurociência abrem 

determinadas indagações que só encontrarão respostas quando estudados 

conjuntamente com algumas áreas das Ciências Humanas, particularmente a 

importância da memória para a formação da identidade do indivíduo e a 

importância do estudo do sujeito que lembra e do respectivo objeto dessa 

recordação.  

 

2.2 – As noções da memória na filosofia 

 

A memória é também condição para filosofar, porquanto sua estrutura 

reflexiva permite trazer o que foi experimentado linguisticamente no passado. A 

linguagem da memória é feita de símbolos, visto que o ato de relembrar 

imagens experimentadas vem, em primeiro plano, à mente para depois ser 

espelhada através da fala.183 

Por muito tempo, as perspectivas naturalista e empirista reduziram a 

temática da memória a uma dimensão apenas biológica, na condição de um 

saber de segundo plano, uma vez ser um tema de suposta natureza 

fantasiosa,184 o que se comprovaria pela imprecisão da memória mítica oral. Por 

conseguinte, a memória carregou a pecha de um conhecimento impreciso, 

incompleto e, acima de tudo, superado por outras formas mais fidedignas de 

guardar o passado.  

Em sua obra, A memória, a história e o esquecimento, – que terá 

algumas de suas reflexões utilizadas neste tópico – Paul Ricoeur articulou duas 

indagações: “De que há lembrança?” e “De quem é a memória?”.  

Para respondê-las, o filósofo francês partiu do pressuposto de que toda 

consciência é consciência de algo – de acordo com a fenomenologia 

husserliana – e, sendo assim, antes de se perguntar sobre o sujeito da 

 
182 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I - Traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Tradução de Flávio Paulo Meurer. 3. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1999. p. 532. 
183 ROXO, Lucas Costa. A virtualização da memória: linguagem, memória e imaginação. 
Mouseion, n. 9, p. 3-18, 2011. p. 13. 
184 SARAPU, Daniel Vieira. Direito e memória: uma compreensão temporal do direito. Belo 
Horizonte: Arraes Editores, 2012. p. 199. 
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memória e o respectivo lado egológico, isto é, a relação do indivíduo com o 

meio em que se vive, é importante fazer a correlação entre o ato e o correlato 

e, assim, se imiscuir na questão da representação do passado a partir de uma 

imagem.185  

Ricoeur tentou, dessa forma, problematizar a questão da presença do 

ausente no presente. Essa ideia é importantíssima para este trabalho, uma vez 

que a base filosófica que esta pesquisa trata é a compreensão do caráter 

objetal da memória,186 ou seja, a ideia de que a memória se materializa na 

lembrança que produz. Ressalta-se que só se torna possível falar em direito de 

ser lembrado quando se entender a articulação desse processo. 

As indagações a respeito da lembrança remontam há milênios. Dentro 

da cultura ocidental, que tem no pensamento grego sua gênese, a formulação 

das ideias de memória e lembrança remetem ao pensamento mítico dos 

deuses. A memória foi encarnada na figura da deusa Mnemosyne, filha da 

deusa Gaia e do deus Urano, irmã de Cronos e tida como a protetora das Artes 

e da História. Mnemosyne portava o bastão da sabedoria e tinha como função 

revelar o que foi e o que seria, concedendo aos poetas e adivinhos o poder de 

retornar às origens, à essência e, nesse encadear, também ao passado. Dentre 

outros aspectos, conferia a essas pessoas o dom da imortalidade, dado que 

quem se torna memorável jamais morreria.187  

Coube a Heródoto, conhecido como o pai da História, utilizar de forma 

diversa a memória para relatar os eventos. Heródoto tinha como método de 

pesquisa a anotação dos acontecimentos de maneira pormenorizada e 

sistematizada, utilizando, dentre outros, elementos geográficos nas suas 

narrativas. O historiador aplicou esse método, por exemplo, para narrar as 

guerras entre a Grécia e a Pérsia.188 O pensamento grego já problematizava 

também outro ponto acerca do tema: a diferenciação entre memória e 

imaginação. Tais discussões foram capitaneadas tanto por Platão quanto por 

Aristóteles. 

 
185 SARAPU, Daniel Vieira. Direito e memória: uma compreensão temporal do direito. Belo 
Horizonte: Arraes Editores, 2012. p. 199. 
186 SARAPU, Daniel Vieira. Direito e memória: uma compreensão temporal do direito. Belo 
Horizonte: Arraes Editores, 2012. p. 206. 
187 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2001. p. 126. 
188 DANTAS, Fabiana Santos. Direito fundamental à memória. Curitiba: Juruá, 2010. p. 20. 
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Platão se caracterizou por priorizar a busca do conhecimento com 

suporte em uma percepção do sensível, dentro da noção de eikón. O eikón era 

a representação no presente de uma coisa ausente. A memória, assim, se 

definia como a conservação da sensação. Em seus escritos, o diálogo 

socrático do Teeteto discutia a questão da veracidade daquilo que se lembrava. 

Nesse diálogo, Sócrates propunha a metáfora do pedaço de cera. A partir 

dessa ideia, a memória seria representada pela marca de um bloco de cera em 

que eram impressas determinadas sensações e pensamentos que se pretendia 

futuramente recordar. A memória, desse modo, se transmudaria na cópia fiel 

daquele modelo original anteriormente impresso, pois o que se conseguisse 

imprimir, se conseguiria recordar e, caso contrário, seria apagado, esquecido:  

 
Sócrates  
— Suponhamos, agora, só para argumentar, que na alma há um 
cunho de cera; numas pessoas, maior; noutras, menor; nalguns 
casos, de cera limpa; noutros, com impurezas, ou mais dura ou mais 
úmida, conforme o tipo, senão mesmo de boa consistência, como é 
preciso que seja. 
Teeteto  
— Está admitido. 
Sócrates  
— Diremos, pois, que se trata de uma dádiva de Mnemosyne, mãe 
das Musas, e que sempre que queremos lembrar-nos de algo visto ou 
ouvido, ou mesmo pensados calcamos a cera mole sobre nossas 
sensações ou pensamentos e nela os gravamos em relevo, como se 
dá com os sinetes dos anéis. Do que fica impresso, temos lembrança 
e conhecimento enquanto persiste a imagem; o que se apaga ou não 
pôde ser impresso, esquecemos e ignoramos.189 

 

Por sua vez, no diálogo Sofista, ao criticar mais uma vez esse tipo de 

pensamento que dá nome à sua obra, Sócrates trabalhava a ideia da imitação, 

do falso, em que se destacava a ideia do simulacro, o denominado phantasma, 

que se opõe ao eikón.190 Se o eikón, como afirmado anteriormente, 

correspondia a uma cópia fiel da realidade, o simulacro tinha, por fim, 

dissimular a realidade. Em uma passagem dessa obra, há um diálogo entre 

Teeteto e o estrangeiro, no qual se discute o nome que deve se dar para algo 

que copiaria o belo. O estrangeiro entende que seria um simulacro, assim 

como seria, em comparação, o agir do sofista: 

 
189 PLATÃO. Teeteto/Crátilo. Tradução de Carlos Alberto Nunes. 3. ed. Belém: Editora 
Universitária da UFPA, 2001. p. 110. 
190 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 27-34. 
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— É que, realmente, jovem feliz, nos vemos frente a uma questão 
extremamente difícil; pois, mostrar e parecer sem ser, dizer algo sem, 
entretanto, dizer com verdade, são maneiras que trazem grandes 
dificuldades, tanto hoje, como ontem e sempre. Que modo encontrar, 
na realidade, para dizer ou pensar que o falso é real sem que, já ao 
proferi-lo, nos encontremos enredados na contradição? Na verdade, 
Teeteto, a questão é de uma dificuldade extrema.191 

 

Posteriormente, coube a Aristóteles trabalhar com a noção da “imagem 

na lembrança”. A memória em Aristóteles se caracterizava como a afecção, ou 

seja, como algo que ultrapassa o simples significado da recordação. Aristóteles 

introduziu, assim, a questão do tempo, enfatizando que a memória era do 

passado e seu elemento singular era a distância temporal entre a percepção do 

presente e a evocação dessa mesma percepção em um futuro. Memória se 

aproxima, na visão aristotélica, da noção de sentimento, uma vez que ela traz 

para o presente uma sensação pretérita, o que, de certa forma, se assemelha à 

visão platônica da imaginação.192 A memória seria construída como uma pintura 

graças às sensações exteriores, como se fosse uma pegada da sensação.193 

Assim sendo, a grande contribuição de Aristóteles para o estudo da 

memória foi propor a diferenciação entre a mnême e a anamnesis. Enquanto a 

recordação (anamnesis) é uma busca ativa, a lembrança advinda da memória 

(mnême) significa apenas afecção.194 A mnême seria, assim, a faculdade de 

conservar o passado, enquanto a anamnesis passa a ser a faculdade de 

evocar esse mesmo passado. 

As contribuições para a filosofia da memória são indiscutíveis no 

pensamento grego, mas não há como negar que esse tema recebeu 

gigantesca contribuição no medievo, particularmente no pensamento de Santo 

Agostinho. O Santo Doutor não só formulou uma teoria da memória de caráter 

único, como foi o primeiro a interligar o tema com questões como a 

personalidade, abordagem essa que hoje é considerada inovação nos estudos 

neurocientíficos. 

 
191 PLATÃO. Diálogos: Os pensadores. Tradução de José Cavalcante de Souza, Jorge Paleikat 
e João Cruz Costa. 5. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991. p. 250-251.  
192 ARISTOTELES. Parva Naturalia. Tradução para o espanhol de Jorge A. Serrano. Madrid: 
Alianza Editorial, 1993. p. 66-78. 
193 ARISTOTELES. Parva Naturalia. Tradução para o espanhol de Jorge A. Serrano. Madrid: 
Alianza Editorial, 1993. p. 69-70. 
194 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 34-40. 
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É possível afirmar que Santo Agostinho foi o primeiro defensor do 

caráter individual da memória. Agostinho desenvolveu a noção de “homem 

interior” que sabe e lembra de si mesmo. É na busca por Deus que está a 

noção de interioridade e é na memória que esse Deus deveria ser buscado. 

Nos livros X e XI de suas Confissões, Agostinho relacionou a memória com o 

tempo, sendo na belíssima passagem dos vastos palácios da memória que se 

desenvolve a ideia do teólogo: 

 
Ultrapassarei então essas minhas energias naturais, subindo passo a 
passo até aquele que me criou. Chegarei assim ao campo e aos 
vastos palácios da memória, onde se encontram os inúmeros 
tesouros de imagens de todos os gêneros, trazidas pela percepção. 
Aí é também depositada toda a atividade de nossa mente, que 
aumenta, diminui ou transforma, de modos diversos, o que os 
sentidos atingiram, e também tudo que foi guardado e ainda não foi 
absorvido e sepultado no esquecimento. Quando aí me encontro, 
posso convocar as imagens que quero. Algumas se apresentam 
imediatamente; outras fazem-se esperar por mais tempo e parecem 
ser arrancadas de repositórios mais recônditos. Irrompem as outras 
em turbilhão no lugar daquela que procuro, pondo-se em evidência, 
como que a dizerem: “Não somos nós talvez o que procuras? Afasto-
as da memória com a mão do meu espírito; emerge então aquela que 
eu queria, surgindo das sombras. Outras sobrevêm dóceis em grupos 
ordenados, à medida que as conclamo, uma após a outra, as 
primeiras cedendo lugar às seguintes, e desaparecendo para 
reaparecer quando quero”. Eis o que sucede quando falo de 
memória.195 

 

Mas, como comenta Ricoeur, “contudo, se Santo Agostinho conhece o 

homem interior, ele não conhece a equação entre a identidade, o si e a 

memória. Esta é uma invenção de John Locke no início do século XVIII”.196 

Nesse pensar se dá a contribuição do pensamento de Locke, que pode ser 

considerado o inventor das três noções que passaram, desde então, a 

caracterizar os novos estudos sobre a memória: identity (identidade), 

consciousness (consciência) e self (de difícil tradução, algo como ego 

consciente ou, no entendimento de Taylor, o homem reflexivo).197 

John Locke, em sua obra Ensaio filosófico sobre o entendimento 

humano, especificamente no capítulo XXVII do Livro II, Da identidade e da 

 
195 AGOSTINHO, Santo. Confissões. Tradução de Maria Luiza Jardim Amarante. 20. ed.  São 
Paulo: Paulus, 2008. p. 274. 
196 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 108. 
197 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 113. 
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diversidade, criou uma singular noção do self, não como simples ego do 

pensamento cartesiano desprovido de consciência, uma vez que “o cogito não 

é uma pessoa definida por sua memória e sua capacidade de prestar contas de 

si mesma. Ele surge na fulgurância do instante”.198  

 
Concordo que a opinião mais provável é que essa consciência está 
vinculada e é a afecção de uma única substância imaterial individual. 
Contudo, deixem os homens, de acordo com suas diversas hipóteses, 
resolverem-se acerca disso como lhes aprouver. Todo ser inteligente, 
sensível à felicidade ou miséria, deve conceder que há alguma coisa 
que é ele mesmo [himself], com a qual está preocupado e gostaria de 
fazer feliz; que esse eu [self] tem existido numa duração contínua por 
mais do que um instante e, portanto, é possível que possa existir, 
como tem feito, por meses e anos vindouros, sem quaisquer limites 
certos a serem postos a sua duração; e que pode ser o mesmo eu 
[self], pela mesma consciência, subsistente no futuro. Então, por essa 
consciência, ele descobre a si mesmo [himself] sendo o mesmo eu 
[same self] que fez, há alguns anos, esta ou aquela ação pela qual 
acontece de estar feliz ou miserável agora.199 

 

A segunda revolução no tratamento da memória foi decorrência do 

surgimento da imprensa, dado que anteriormente escrita e oralidade se 

equiparavam em importância para o registro histórico. Pode-se apreender 

também que o estudo da memória, no século XVII, passou por uma 

transformação. Se no século anterior a memória correspondia a uma 

concepção passiva, como uma disposição ao natural funcionamento da alma, 

ela passou a se colocar em contraponto aos sentidos externos. Daí adveio a 

noção da memória como sensos, servindo como função mediadora entre os 

sentidos externos e o intelecto. Todavia, foi penas no século XVIII que a 

memória adquiriu uma função ativa como um poder, uma verdadeira faculdade 

humana.200 

Assim como outros grandes temas caros à filosofia, Immanuel Kant 

também abordou a questão da memória nos seus escritos daquele século. O 

filósofo teve maior preocupação em diferenciar as noções de memória e 

imaginação. Kant concordava com o pensamento de seu tempo de que a 

 
198 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 114. 
199 LOCKE, John. Ensaio sobre o entendimento humano – II. 27 da identidade e da diversidade. 
Tradução de Flávio Fontenelle Loque. Sképsis, v. 8, n. 12, p. 169-188, ago. 2015. p. 185-186. 
Disponível em: http://philosophicalskepticism.org/skepsis/numero-12/. Acesso em: 25 fev. 2020. 
200 SILVA, Fernando M. F. O conceito de gênio nas lições de antropologia de Kant. Kriterion 
[on-line], v. 57, n. 135, p. 677-702, 2016. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-512X2016000300677&script=sci_abstract&tlng=pt. 
Acesso em: 21 mar. 2020. 
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memória era uma faculdade de recordar, por significar o reconhecimento de 

nossas representações. A memória era, na verdade, composta de faculdades 

da reimaginação, sendo que ela reside dentro da fantasia e não o contrário, 

pois a fantasia nem sempre é memória, mas a memória seria, sim, um tipo de 

fantasia.201 

Kant dividiu a memória em três grandes grupos. Primeiramente, há a 

memória mecânica que é o conhecimento advindo de uma repetição literal e 

frequente, como o apreendido em uma tabuada. Depois, é possível antever a 

denominada memória engenhosa, que consiste em um método para se gravar 

certas representações a partir de associações secundárias. E, por fim, tem a 

memória judiciosa, que trabalha em uma lógica sistêmica de ideias, 

necessitando de um prévio conjunto de entendimentos.202 Assim sendo, “a 

memorização judiciosa é sobretudo a tópica, uma divisória para conceitos 

denominados lugares-comuns, que facilita a lembrança por meio da divisão em 

classes”.203   

Posteriormente, o estudo da memória no século XIX e início do século 

XX sofreu a influência do pensamento de dois grandes filósofos: Edmund 

Husserl e Henri Bergson. A principal contribuição de Husserl foi a distinção 

desenvolvida entre retenção (lembrança primária) e reprodução (lembrança 

secundária). Como Husserl partia da noção de “experiência da duração”, a 

retenção podia ser definida como aquele pensamento que nunca deixou de 

existir na memória, enquanto a reprodução era a retomada da lembrança pela 

consciência, isto é, a reapresentação da imagem original, de algo que não era 

mais percebido, mas que ressurgia a partir das percepções do presente que 

permitem novamente achar algo do passado.204 

Por sua vez, os ensinamentos de Bergson foram revolucionários no 

estudo do tema. O filósofo buscou resolver a problemática da memória e da 

 
201 SILVA, Fernando M. F. O conceito de gênio nas lições de antropologia de Kant. Kriterion 
[on-line], v. 57, n. 135, p. 677-702, 2016. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-512X2016000300677&script=sci_abstract&tlng=pt. 
Acesso em: 21 mar. 2020. 
202 KANT, Immanuel. Antropologia de um Ponto de vista Pragmático. Tradução de Clélia 
Aparecida Martins. São Paulo: Iluminuras, 2006. p. 183-184. 
203 KANT, Immanuel. Antropologia de um Ponto de vista Pragmático. Tradução de Clélia 
Aparecida Martins. São Paulo: Iluminuras, 2006. p. 183.  
204 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 52-53 
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lembrança em função do tempo e não do espaço. Em sua teoria, duração não é 

uma sucessão de instantes que substituem um ao outro. Duração é 

continuidade que permite ao passado sobreviver no presente.205 Bergson 

diferenciou também as noções de memória-lembrança e memória-hábito. A 

primeira foca na lembrança em si, nos acontecimentos cotidianos, registrando 

cada fato, data e lugar a um mecanismo previamente estabelecido. Por sua 

vez, a memória-hábito – aquela que se repete – interpreta a memória como 

aprendizado sistemático, buscando no passado ensinamentos para esse 

presente.206 

Dentre os pensadores do século XX, importante citar novamente a 

contribuição do filósofo francês Paul Ricoeur que, assim como fez com a sua 

teoria do reconhecimento, construiu uma filosofia da memória que fosse 

igualmente amparada por uma profunda análise histórica dos diversos 

pensamentos filosóficos que lhe antecederam, muitos deles citados nos 

parágrafos anteriores.  

Ricoeur defendeu que se podia interpretar a temática a partir de 

determinados pares que demonstrassem uma ideia de contraste. O primeiro 

constituído pela dupla memória e hábito – dentro da ideia de Bergson –, mas, 

para Ricoeur, enquanto a memória se refere ao conhecimento anterior, a uma 

aquisição antiga, o hábito trata de uma aquisição incorporada à vida 

presente.207 O segundo par é formado pelo antagonismo entre os conceitos de 

evocação e busca. A evocação se relaciona ao aparecimento atual de uma 

 
205 De acordo com o autor: “A memória não é uma faculdade de classificar recordações numa 
gaveta ou de inscrevê-las num registro. Não há registro, não há gaveta, não há aqui, 
propriamente falando sequer uma faculdade, pois uma faculdade se exerce de forma 
intermitente, quando quer ou quando pode, ao passo que a acumulação do passado sobre o 
passado prossegue sem trégua. Na verdade, o passado se conserva por si mesmo, 
automaticamente inteiro, sem dúvida: o que sentimos, pensamos, quisemos desde a nossa 
primeira infância está aí, debruçado sobre o presente que a ele irá se juntar, forçando a porta 
da consciência que gostaria de deixá-lo de fora. O mecanismo cerebral é feito precisamente 
para recalcar a quase totalidade do passado no inconsciente e só introduzir na consciência o 
que for de natureza que esclareça a situação presente, que ajude a ação em preparação que 
forneça, enfim, um trabalho útil.” In: BERGSON, Henri. Memória e vida. Tradução de Cláudia 
Berliner.  São Paulo: Martin Fontes, 2006. p. 47-48. 
206 BERGSON, Henri. Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. 
Tradução de Paulo Neves. 4. ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2010. p. 88-90. 
207 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 43-44 
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lembrança, segundo um processo de afecção, enquanto a busca significa 

recordação se assemelhando à anamnesis aristotélica.208 

O filósofo francês trabalhou também com os denominados “três modos 

mnemônicos de Casey. Existem o reminding (lembranças), o reminiscing 

(reminiscência) e o recognizing (reconhecimento). O reminding é o processo de 

lembrar, é o recordar fundamentado em um conjunto de associações, no qual 

se utiliza fotos, agendas, lembretes, ou seja, sinais exteriores de rememoração. 

O reminiscing, por sua vez, exige uma postura mais ativa e cooperativa. Esse 

processo consiste em reviver o passado a partir da evocação conjunta de 

várias pessoas se consubstanciando na utilização do diálogo, que normalmente 

se inicia, ou se desenvolve com a utilização de técnicas dialógicas, como “você 

se lembra de?”.209 

Dessa forma, o filósofo norte-americano Edward Casey desenvolveu seu 

método demonstrando a importância do recognizing que, ainda mais do que o 

reminding, não funciona a partir de uma lógica de separação entre a percepção 

e a lembrança, pois o recognizing permite a fusão entre esses dois momentos:  

 
Entre os modos notáveis de busca, o reconhecimento é o caso mais 
manifesto de uma experiência que, apesar de sua dupla origem na 
percepção e na memória, ocorre como uma única unidade da 
experiêncai: como é indicado quando dizemos que reconhecemos 
alguém "num piscar de olhos". Entre os modos não notáveis, é em 
termos de consciência do tempo (particularmente quando se 
considera o tempo imanente e o mundo) que a unidade de percepção 
e lembrança se apresentam em sua forma mais abrangente e 
rigorosa (tradução do autor).210 

 

À vista disso, o recognizing (reconhecimento) é um complemento da 

recordação, como se fosse a sua sanção de veracidade. Pelo fenômeno do 

reconhecimento se é remetido ao enigma da lembrança, aquela que emana a 

 
208 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 45-48 
209 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 55-56. 
210 No original: “Among conspicuous modes of collaboration, recognition is the most manifest 
case of an experience that, despite its double origin in perception and memory, occurs as a 
single experiential unit: as is indicated when we say that we recognize someone "in a flash." 
Among nonconspicuous modes, it is in terms of time-consciousness (particularly when both 
immanent time and world-time are considered) that the unity of perceiving and remem bering 
presents itself in its most encompassing and rigorous form.” In: CASEY, Edward S.  Perceiving 
and Remembering. The Review of Metaphysics, v. 32, n. 3 p. 407-436, mar. 1979. Disponível 
em: https://www.jstor.org/stable/20127221?origin=JSTOR-pdf&seq=1. Acesso em: 17 fev. 
2020. 

https://www.jstor.org/stable/20127221?origin=JSTOR-pdf&seq=1
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presença de algo que está materialmente ausente e com uma determinada 

distância temporal da sua ocorrência. Com o recognizing, se torna possível 

trabalhar com a denominada “alteridade complexa”, isto é, o indivíduo passa a 

fruir de um passado ressuscitado, no qual a lembrança (re)apresenta esse 

passado e, sendo assim, além de ser reconhecido, ele passa também a ser 

percebido.211  

 
Daí o estranho destino do reconhecimento, de poder ser tratado no 
quadro da fenomenologia da memória e no da percepção. Não 
esquecemos a famosa descrição, por Kant, da tripla síntese subjetiva: 
percorrer, ligar, reconhecer. Assim a recognição assegura a coesão 
do próprio percebido. É em termos similares que Bergson fala do 
desdobramento do esquema dinâmico em imagens como de um 
retorno à percepção.212 

 

Com essa teoria do recognizing, desenvolvida por Casey e utilizada por 

Ricoeur, se torna possível desenvolver uma primeira ideia que aproxima os 

conceitos filosóficos da memória e do reconhecimento. Percebe-se que nessa 

lógica o reconhecimento se coloca como uma das etapas do processo 

mnemônico.  

Acredito que a partir desse ponto já se torna possível desenvolver a 

denominada filosofia da memória conjuntamente com a já trabalhada filosofia 

do reconhecimento, uma vez que a contribuição de outros pensamentos sobre 

o tema pode ser analisada de forma conjunta a possibilitar a interseção desses 

dois universos filosóficos.  

 

2.3 – A relação entre reconhecimento e memória 

 

Assim como acontece com o reconhecimento, a memória possui vários 

significados que demonstram suas diversas facetas. A memória é evocação do 

passado a partir de reminiscências e lembranças, é retenção de conhecimentos 

adquiridos, é reconhecimento de espaços perdidos ou reencontrados, é 

 
211 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 56. 
212 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 56-57. 
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reconhecimento de traumas, é reconhecimento de raízes, é reconhecimento de 

identidades.213 Ou seja, memória é também reconhecimento. 

A aproximação da temática da memória com a do reconhecimento pode 

encontrar na mudança paradigmática da pergunta “o que se lembra?” para 

“quem se lembra?” o ponto principal de sua interseção. Ao se afastar da lógica 

da anamnese dos antigos – a busca ativa do sujeito com o fim de recordar algo 

– para se imiscuir dentro das discussões acerca do próprio ser que lembra, se 

permite problematizar questões essenciais para a teoria do reconhecimento: a 

identidade e a temporalidade. 

Como já se trabalhou no primeiro capítulo deste trabalho, 

reconhecimento é um termo polissêmico. Pode significar tanto reconhecer 

como ser reconhecido. Em uma primeira aproximação das noções de memória 

e reconhecimento, é possível afirmar que o reconhecimento é uma sanção 

positiva da última fase do ato de lembrar, reconhecimento interpretado como o 

ato de reconhecer, de relembrar, de conhecer a coisa (ou o sujeito) perdida no 

tempo da memória.  

Quando Ricoeur desenvolve a sua noção de recognizing não está 

limitando esse ato de reconhecer apenas a uma sanção de que algo realmente 

é reconhecível. Como o autor dissertou, o recognizing demanda uma alteridade 

complexa, pois a lembrança, na verdade, se reapresenta. Ocorre um 

verdadeiro processo de alteridade com o passado, em que, com base em uma 

relação de contraste, se cria um maior ou menor sentimento de familiaridade 

com aquilo que se fez lembrar.  

Quanto ao conteúdo, o recognizing permite não apenas a 

reapresentação de um objeto, ou de um acontecimento, mas a rememoração 

também de toda uma história de vida. A utilização da memória para relembrar e 

posteriormente reconhecer é algo fundamental para permitir a inserção do 

sujeito como agente reflexivo de sua história, o que possibilita utilizar, por 

exemplo, a técnica do reminiscing – evocação conjunta do passado – para 

alcançar esse fim. 

 
213 DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. História oral e narrativa: tempo, memória e 
identidades. Revista História Oral - Associação Brasileira de História Oral, n. 6, p. 9-25, jul. 
2003. p. 17. Disponível em: https://revista.historiaoral.org.br/index.php?journal=rho&page= 
article&op=view&path%5B%5D=62. Acesso em: 08 jan. 2021. 

https://revista.historiaoral.org.br/index.php?journal=rho&page=%20article&op=view&path%5B%5D=62
https://revista.historiaoral.org.br/index.php?journal=rho&page=%20article&op=view&path%5B%5D=62
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Durante o processo mnemônico, o momento do reconhecimento é 

aquele em que se completa a busca pela verdade, pois nesse momento se tem 

ciência que algo ocorreu, ou que determinado objeto existiu, ou que cada um 

de nós foi agente e testemunha de um determinado fato. O reconhecimento, 

interpretado como recognizing, coroa a busca bem-sucedida da recordação.214 

Como ponderava Gadamer, por muito, compreender significa “entender-

se na coisa” e, só em segundo plano, apartar e compreender a opinião do 

outro. A primeira de todas as condições hermenêuticas permanece, sendo 

assim, a compreensão da coisa, o haver-se em um diálogo com o objeto.215 

Curiosamente, esse poder que emana os objetos para a construção da 

identidade individual é tema frequente tanto na literatura quanto no cinema. 

Exemplifico: 

No belo filme Horas de verão de Olivier Assayas,216 uma senhora acaba 

cedendo uma antiga escrivaninha da família ao Museu D’Orsay em Paris. Anos 

depois, ao revê-la no museu, se decepciona com a forma com que um grupo 

de turistas olha com desdém para aquele objeto. Indubitavelmente, o objeto 

carrega um significado muito maior para a personagem do filme do que para 

aqueles que contemplam neutralmente o objeto. A coisa, por muito, acaba 

funcionando como o repositório de determinados significados que ultrapassa a 

própria funcionalidade material pelo qual ele foi criado. 

Como não relembrar também de O Aleph,217 do escritor argentino Jorge 

Luis Borges, em que a trama se passava após o falecimento da amada do 

narrador e as rememorações de seu passado são feitas a partir do dito Aleph, 

uma pequena esfera que é o ponto de convergência do mundo além de conter 

toda a sabedoria existente. De forma metafórica, é a representação dos 

espaços em que a memória consegue abarcar: 

 
Toda linguagem é um alfabeto de símbolos cujo exercício pressupõe 
um passado que os interlocutores compartem; como transmitir aos 

 
214 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 70-71     
215 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I - Traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Tradução de Flávio Paulo Meurer. 3. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1999. p. 405. 
216 HORAS de verão. Direção: Olivier Assayas. Produção: Charles Gillibert; Marin Karmitz; 
Nathanael Karmitz. Roteiro: Olivier Assayas. Intérpretes: Juliette Binoche; Charles Berling; 
Edith Scob e outros. Paris: MK2 Productions, 2008. 1 DVD (103 min.), color. 
217 BORGES, Jorge Luis. O Aleph. Tradução de Flávio José Carodozo. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Globo, 1986. 
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outros o infinito Aleph, que minha temerosa memória mal e mal 
abarca? Os místicos, em análogo transe, são pródigos em emblemas: 
para significar a divindade, um persa fala de um pássaro que, de 
algum modo, é todos os pássaros; Alanus de Insulis, de uma esfera 
cujo centro está em todas as partes e a circunferência em nenhuma; 
Ezequiel, de um anjo de quatro faces que, ao mesmo tempo, se dirige 
ao Oriente e ao Ocidente, ao Norte e ao Sul. (Não em vão rememoro 
essas inconcebíveis analogias; alguma relação têm (sic) com o 
Aleph.) É possível que os deuses não me negassem o achado de 
uma imagem equivalente, mas este relato ficaria contaminado de 
literatura, de falsidade. Mesmo porque o problema central é insolúvel: 
a enumeração, sequer parcial, de um conjunto infinito.218 

 

Percebe-se que, durante todo esse processo de busca, há uma 

demanda constante pela utilização de determinados objetos não só como meio 

probatório da existência de algo, que vai ter no reconhecimento final a sua 

sanção de veracidade, mas também tendo esses objetos a função de dar 

significado ao passado, pois a coisa muitas vezes carrega em sua 

materialidade também determinada história.  A utilização do objeto como prova 

do reconhecimento do passado permite, desse modo, refletir sobre a 

importância que as coisas carregam no processo de formação das identidades 

humanas. Não há dúvidas de que alguns objetos trazem um peso sentimental e 

histórico para determinado indivíduo que quaisquer outras pessoas jamais 

possam compreender. É a representatividade da escrivaninha no filme de 

Assayas e a esfera metálica no conto de Borges. 

Além das coisas, há também o indivíduo como agente e como objeto do 

processo mnemônico. É aquele que lembra e aquele que é objeto da 

lembrança, de igual maneira em que sempre existirá tal contraposição dentro 

do processo de reconhecimento. Por conseguinte, além dos objetos, há 

também uma clara interseção entre reconhecimento e memória a partir do 

estudo do sujeito que lembra e que também reconhece. 

 

2.3.1 – O sujeito do reconhecimento e da memória 

 

Dentro dessa primeira relação que se está trabalhando memória e 

reconhecimento, qual seja, o processo do recognizing, a complexidade da 

 
218 BORGES, Jorge Luis. O Aleph. Tradução de Flávio José Carodozo. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Globo, 1986. p. 132-133. 
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questão se torna maior quando o “algo” lembrado vira “alguém” e mais ainda 

quando se passa a questionar o ser que reconhece esse algo ou esse alguém. 

O reconhecimento das pessoas, diferentemente dos objetos, tem uma 

particularidade que o torna singular: o tempo. Sobre esse ponto, destaco uma 

passagem do livro 7 da obra-prima de Marcel Proust, Em busca do tempo 

perdido: O tempo reencontrado.219 O narrador, ao se deparar em um jantar com 

vários personagens envelhecidos que haviam povoado a sua vida, se coloca 

em dúvida sobre suas reais identidades. Esse momento relembra a já 

destacada volta de Ulisses à sua terra natal em A odisseia, mas agora com o 

enfoque não apenas no sujeito que é reconhecido, mas também naquele que 

reconhece. 

Em O tempo reencontrado, o narrador comenta o susto que teve com o 

envelhecimento das pessoas que habitavam a sua memória. Percebe-se 

novamente o intercâmbio do reconhecimento com a memória – ele relata que 

não reconhecia os presentes naquele jantar: “não entendi por que vacilava em 

reconhecer o dono da casa, os convidados, por que me pareciam todos trazer 

a caráter as cabeças, em regra empoadas, que inteiramente os 

modificavam".220 E assim comenta seu espanto pelo acontecido: 

 
A transformação que os cabelos brancos e outros semelhantes 
haviam operado, sobretudo nas mulheres, afetar-me-ia menos se 
atingisse apenas a cor, o que pode ser agradável à vista, e não a 
pessoa, o que desorienta o espírito. Com efeito, “reconhecer” alguém 
e, mais ainda, identificá-lo sem ter logrado reconhecê-lo, é pensar 
duas coisas contraditórias com uma só denominação, é admitir que já 
não existe o ser conhecido, e sim outro, desconhecido, é entrever um 
mistério quase tão perturbador como o da morte, do qual é, aliás, o 
prefácio e o anúncio. Pois essas mudanças, eu sabia o que 
significavam, a que serviriam de prelúdio.221 

 

O reconhecimento do sujeito por um outro sujeito vai desde a busca por 

semelhanças no rosto envelhecido, como demonstrado tanto em Homero 

quanto em Proust, até a reconstrução interna que se faz da identidade de um 

terceiro que, por algum período, se tornou ausente do convívio daquele que 

 
219 PROUST, Marcel. Em busca do tempo perdido: O tempo redescoberto. v. 7. 12. ed. 
Tradução de Lúcia Miguel Pereira. São Paulo: Editora Globo, 1995.   
220 PROUST, Marcel. Em busca do tempo perdido: O tempo redescoberto. v. 7. 12. ed. 
Tradução de Lúcia Miguel Pereira. São Paulo: Editora Globo, 1995.  p. 191-192. 
221 PROUST, Marcel. Em busca do tempo perdido: O tempo redescoberto. v. 7. 12. ed. 
Tradução de Lúcia Miguel Pereira. São Paulo: Editora Globo, 1995.  p. 206-207. 
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reconhece. Assim, há um realce e um questionamento da questão do tempo no 

processo do reconhecimento pela memória.  

Ao encontrar alguém que há muito tempo não se vê, ao recordar das 

atitudes de determinada pessoa em um passado longínquo, será que estar-se-

á fazendo justiça a identidade contemporânea dessa mesma pessoa? De certo 

modo, o denominado direito ao esquecimento, que se trabalhará com maior 

atenção no quarto capítulo deste trabalho, trata dessas indagações.  

Reconhecer alguém que não se vê há algum tempo e construir uma 

descrição adequada de suas características tem no problema do tempo e da 

formação contínua da identidade um desafio a ser compreendido. O tempo que 

leva ao desconhecimento é o mesmo tempo que justifica o reconhecimento. O 

reconhecimento nessa passagem da obra de Proust é muito mais do que 

atestar identidades, é verdadeiramente definir identidades a partir do olhar do 

sujeito que reconhece. 

Por conseguinte, além da ideia advinda do recognizing, é possível 

interpretar a relação entre memória e reconhecimento a partir do sujeito que 

reconhece tomando como lição as ideias desenvolvidas por Henri Bergson em 

sua obra Matéria e memória.222 

Como demonstrado anteriormente, o filósofo construiu uma teoria que 

conectava a ideia da captação intelectual das imagens e a posterior apreensão 

desse universo pelo corpo. Bergson entendia que a capacidade intelectual não 

é suficiente para responder a todas as perguntas do mundo material, uma vez 

que o cérebro também se coloca como participante desse mundo. Enquanto a 

memória para Bergson é um fenômeno que prolonga o passado no presente,223 

o vocábulo reconhecimento deve ser interpretado a partir da lógica kantiana de 

recognição e da Anerkennung hegeliana.  

Bergson entendia que o reconhecimento das imagens parte dessa união 

da alma com o corpo, mais particularmente da junção do traço cortical das 

ciências biológicas com o traço psíquico desenvolvido pela psicologia 

comportamental. Esse último aspecto sendo o principal, dado que o cérebro 

não é um órgão de ação e sim de representação de algo. O conceito de 

 
222 BERGSON, Henri. Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. 
Tradução de Paulo Neves. 4. ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2010. p. 88-90. 
223 BERGSON, Henri. Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. 
Tradução de Paulo Neves. 4. ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2010. p. 247. 
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reconhecimento ajuda, dessa forma, a explicar o conceito de sobrevivência.224 

Para Bergson, o reconhecimento pela memória possibilita responder à 

pergunta indagada no início deste tópico: Quem se lembra?  

O reconhecimento pela lembrança quando se aproxima do 

reconhecimento de si permite que o desvelamento de um determinado passado 

contribua para o reconhecimento do próprio sujeito.  

Sobre esse ponto não há como deixar de destacar a obra de Italo 

Calvino, As cidades invisíveis,225 em que diálogos imaginados entre o 

explorador Marco Polo e o imperador Kublai Khan sobre as características da 

extensão do império de Khan são narradas pelo veneziano. Marco Polo conta 

as maravilhas das 55 cidades que teria visitado, utilizando-se exclusivamente 

do poder narrativo da memória para contar ao imperador como todo aquele 

território se encontrava. Durante o diálogo, fica claro que o poder da memória 

não está em relembrar fidedignamente os acontecimentos ou os objetos 

descritos e sim em interpretá-los de acordo com o próprio sujeito que 

recorda.226 

À vista disso, percebe-se que o poder da memória nem sempre está em 

reconhecer que aquele fato, que aquela descrição ou que aquele sujeito 

realmente existiu, mas, sim, em permitir que o sujeito que lembra possa, a 

partir de suas próprias experiências, construir uma narrativa que se não 

absolutamente fidedigna com a realidade – até porque quase tudo é sujeito a 

interpretações – seja verdadeira com as suas experiências pessoais.  

 
224 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 135-136. 
225 CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. Tradução de Diogo Mainardi. 2. ed. São Paulo: 
Companhia das letras, 2017. 
226 Destaco essa passagem da obra: “Você sabe melhor do que ninguém, sábio Kublai, que 
jamais se deve confundir uma cidade com o discurso que a descreve. Contudo, existe uma 
ligação entre eles. Se descrevo Olívia, cidade rica de mercadorias e de lucros, o único modo de 
representar a sua prosperidade é falar dos palácios de filigranas com almofadas franjadas nos 
parapeitos dos bífores; uma girândola d'água num pátio protegido por uma grade rega o 
gramado em que um pavão branco abre a cauda em leque. Mas, a partir desse discurso, é fácil 
compreender que Olívia é envolta por uma nuvem de fuligem e gordura que gruda na parede 
das casas; que, na aglomeração das ruas, os guinchos manobram comprimindo os pedestres 
contra os muros [...]. Pode ser que isto você não saiba: que para falar de Olívia eu não poderia 
fazer outro discurso. Se de fato existisse uma Olívia de bífores e pavões, de seleiros e tecelãs 
de tapetes e canoas e estuários, seria um mero buraco negro de moscas, e para descrevê-la 
eu teria de utilizar as metáforas da fuligem, dos chiados de rodas, dos movimentos repetidos, 
dos sarcasmos. A mentira não está no discurso, mas nas coisas [...].” In: CALVINO, Ítalo. As 
cidades invisíveis. Tradução de Diogo Mainardi. 2. ed. São Paulo: Companhia das letras, 2017. 
p. 60-61. 
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E é exatamente esse poder de se reconhecer pela memória que 

possibilita se alcançar os quatro elementos que acredito interligarem 

reconhecimento e memória como os dois núcleos filosóficos basilares de um 

direito de ser lembrado. Tratar-se-á das ideias de identidade, linguagem, 

temporalidade e alteridade.  

 

2.3.2 – Identidade, linguagem, temporalidade e alteridade: uma relação 

entre reconhecimento e memória 

 

Em um primeiro plano, é possível afirmar que a interpretação do 

reconhecimento como confirmação final de veracidade do processo da 

lembrança, isto é, o recognizing é mais fácil de ser compreendido do que a 

interseção desses dois campos de estudo a partir de uma análise conjunta de 

conceitos axiologicamente complexos, como temporalidade, linguagem, 

alteridade e identidade. Entretanto, como abordado anteriormente, se faz 

necessário se imiscuir nesses temas para se chegar a um conceito mais 

problematizador do assunto que permita ofertar subsídios para uma formulação 

mais adequada do conceito a ser desenvolvido por esta tese: as bases 

filosóficas do direito de ser lembrado. 

Acredito que a melhor forma de relacionar a filosofia do reconhecimento 

com a filosofia da memória é encará-las como dois estudos que têm por fim 

também explicar a forma que se dá a construção da identidade humana (1º 

elemento). Com o entendimento desse objetivo maior, deve-se imiscuir em uma 

noção de temporalidade (2º elemento) inerente ao processo mnemônico e 

igualmente fundamental na teoria do reconhecimento, uma vez que é a partir 

dela que se compreende a noção de história de vida e isso só se torna possível 

a partir de uma relação de alteridade (3º elemento), pois não existe história 

apartada do outro. Por fim, deve-se notar que essa relação dialógica tem na 

comunicação seu meio adequado, o que demonstra que a compreensão de 

todo esse processo de troca de experiências se dá a partir da linguagem (4º 

elemento). 

Deixo claro, todavia, que este trabalho não tentará abarcar todo o 

desenvolvimento teórico e filosófico desses quatro temas, pois não só fugiria do 

escopo desta tese quanto se mostraria tarefa praticamente impossível. Dessa 
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forma, tratar-se-á desses quatro elementos como ponto de comunhão em que 

se permita interpretar as teorias do reconhecimento e da memória, como 

pressupostos teóricos justificadores do direito de ser lembrado antes de tratar 

dos temas a partir de um enfoque jurídico. 

 

2.3.2.1- A linguagem 

 

Dentre os quatro elementos apresentados, começo pela análise da 

linguagem devido a sua própria estrutura que facilita interligar as teorias do 

reconhecimento e da memória. 

A linguagem há muito já não é mais compreendida como aquela que tem 

apenas como fim possibilitar que o sujeito designe as coisas pelo nome. Desde 

o giro linguístico do início do século XX, ela passou a ser considerada também 

fundamental para a expressão significativa do próprio agente. A linguagem se 

tornou tão importante na filosofia contemporânea que hoje é impossível 

abordar quaisquer temas filosóficos sem as adequadas reflexões linguísticas.  

A linguagem não mais pode ser compreendida como mero instrumento 

de um outro saber, mas como algo constitutivo em si, visto que todos os seres 

humanos não apenas utilizam a linguagem, mas se fundamentam também a 

partir dela. 

Ao trabalhar com sua teoria do reconhecimento, Taylor tratou, em 

profundidade, dessa questão ao entender que o ser humano está imerso em 

uma comunidade linguística e, só assim, pode expressar suas particularidades. 

Desse modo, os participantes dessa comunidade utilizam signos e elementos 

linguísticos comuns que possibilitam trabalhar com noções como identidade e 

desenvolver uma noção do “self”, uma vez ser uma manifestação dentro de um 

universo linguístico comum. 

Para Taylor, uma linguagem só tem existência caso seja estabelecida no 

seio de uma comunidade, pois só se torna self aquele que se encontre no meio 

de outros selfs, não podendo ser apartado dos demais participantes desse 

núcleo. A linguagem, assim, representa o vocábulo das vivências e tem 

importância de destacar não apenas o agir individual como também o agir em 
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alteridade dentro de uma lógica de comunidade.227 Deve-se ter o entendimento 

de que a palavra pronunciada no momento do reconhecimento é normalmente 

dirigida a outrem. A dialética pergunta e resposta constitui a estrutura básica de 

qualquer discurso e a lógica do “eu reconheço que” sustenta implicitamente um 

pedido de aprovação do interlocutor.228 E isso só se torna possível a partir da 

linguagem. 

Conjuntamente, há uma noção maior de que a comunidade linguística 

tem como fim a imersão do sujeito no espaço público, onde ele consegue não 

só se expressar, mas também compreender os signos linguísticos dos demais 

participantes.229 E, para se expressar, o indivíduo necessita de uma reflexão – o 

Besonnenheit, que Taylor capta da doutrina de Herder –, pois é a partir dessa 

reflexão que o indivíduo tem a possibilidade de se sentir significativamente e se 

expressar adequadamente, uma vez que a própria criação de novas 

modalidades de expressão capacita o indivíduo a ter novos sentimentos 

advindos de sua dimensão reflexiva.230 

 
Isto porque, diante do conhecimento concreto, não se pode teorizar 
sem os sentimentos. Se os sentimentos estão ligados a valores e 
estes se aprendem intuitivamente, o seu fundamento não está na 
razão. A compreensão dos valores depende da intuição e não da 
razão.231 

 

Dessa forma, a noção de autointerpretação em Taylor se mostra 

fundamental ao estudo conjunto da memória com o reconhecimento. Como já 

anteriormente analisado, o filósofo parte do pressuposto de que agimos com a 

lógica do import e que constantemente nos autointerpretamos ao conjugar as 

experiências do passado com as sensações e as reflexões que esse conjunto 

de acontecimentos causam em nossas vidas no presente. A linguagem tem por 

fim fornecer um universo de possibilidades para que o sujeito possa escolher, 

 
227 TAYLOR, Charles. As fontes do self: a construção da identidade moderna. Tradução de 
Adail Ubirajara Sobral e Dinah de Abreu Azevedo. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013. p. 
53. 
228 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 111. 
229 ARAUJO, Paulo Roberto M. de. Charles Taylor: para uma ética do reconhecimento. São 
Paulo:  Edições Loyola, 2004. p. 24. 
230 ARAUJO, Paulo Roberto M. de. Charles Taylor: para uma ética do reconhecimento. São 
Paulo:  Edições Loyola, 2004. p. 36-37. 
231 BOITEUX, Elza Antonia Pereira Cunha. Educação e valores ambientais. In: BOITEUX, Elza 
Antonia Pereira Cunha (Coord.); ANJOS FILHO, Rogério Nunes dos. Direitos humanos: 
estudos em homenagem a Fábio Konder Comparato. Salvador: JusPodivm, 2010. p. 33-60.  
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entre diferenciações lexicais, os termos a serem aplicados para essas 

significações importantes, constituídas pelas articulações emocionais do 

agente.232  

A memória, por sua vez, participa ativamente desse processo, pois ao 

buscar a imagem dos fatos passados, a partir do processo bioquímico de 

evocação de acontecimentos (principalmente para as memórias de longa 

duração), se passa a estabelecer quais acontecimentos permitem ser 

considerados como merecedores de se enquadrar na lógica do import.  Esse 

raciocínio explica o porquê de a estrutura da memória estar também 

relacionada à linguagem: 

 
A memória e a linguagem resultam da introdução do tempo no ser de 
modo que é através da memória que o homem traz à tona, de modo 
presente, suas experiências passadas. É na linguagem que se realiza 
o encontro do homem consigo mesmo, com seu passado e com seu 
presente. Tanto na memória quanto na linguagem, o ser histórico do 
homem se manifesta. A memória é a guardiã das experiências 
constituídas linguisticamente na história.233 

 

Dentro desse pensar, segundo Celso Lafer, intelectualmente é possível 

afirmar que Hannah Arendt coincide com Heidegger na compreensão da 

linguagem como veículo de preservação e revelação.234 Da mesma forma, 

Taylor comunga com Heidegger a ideia de que não é o homem o criador da 

linguagem, pois ela já existe anteriormente e tem como função inseri-lo em um 

determinado universo no qual seja possível não somente o encontro com a 

coisa, mas também com o outro.235  

Sendo assim, é possível afirmar que a linguagem está diretamente 

relacionada à construção da identidade moderna, o segundo elemento que 

aproxima as teorias do reconhecimento com as da memória. 

 

2.4.2.2 – A identidade 

 

 
232 ARAUJO, Paulo Roberto M. de. Charles Taylor: para uma ética do reconhecimento. São 
Paulo:  Edições Loyola, 2004. p. 124-125. 
233 ROXO, Lucas Costa. A virtualização da memória: linguagem, memória e imaginação. 
Mouseion, n. 9, p. 3-18, 2011. p. 12. 
234 ARENDT, Hannah. Homens em tempos sombrios. São Paulo:  Companhia de Bolso, 2008. 
235 ARAUJO, Paulo Roberto M. de. Charles Taylor: para uma ética do reconhecimento. São 
Paulo:  Edições Loyola, 2004. p. 29. 
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A questão que relaciona memória, reconhecimento e identidade é tão 

importante quanto aquela que a relaciona à linguagem.  

Ao tratar da temática da insuficiência da memória, em contraponto ao 

abuso da memória, Ricoeur entende que a clássica pergunta “quem sou eu?” 

contrapõe esses dois temas. Primeiramente, essa indagação destaca a 

inevitável relação entre identidade e tempo, levando a uma análise 

compreensiva de que “permanecer o mesmo através deste tempo” é 

reconhecer que a identidade pode ser cambiável. Há também uma inegável 

relação entre a noção de identidade e o princípio da alteridade, uma vez que o 

que nós somos por muito é influenciado pelo que o outro pensa de nós:236 

 
Certamente isso pode constituir uma surpresa: será mesmo preciso 
que nossa identidade seja frágil a ponto de não conseguir suportar, 
não conseguir tolerar que outros tenham modos de levar sua vida, de 
se compreender, de inscrever sua própria identidade na trama do 
viver-juntos, diferentes dos nossos? Assim é. São mesmo as 
humilhações, os ataques reais ou imaginários à autoestima, sob os 
golpes da alteridade mal tolerada, que fazem a relação que o mesmo 
mantém com o outro mudar da acolhida à rejeição, à exclusão.237  

 

A memória interpretada como reveladora do passado carrega os 

acontecimentos que ajudam a construir a identidade do indivíduo. Ao 

compreender que os indivíduos são também aquilo que lembram – lembrança 

essa como resultado do processo mnemônico – a memória permite não apenas 

moldar a respectiva identidade como também traçar os caracteres definidores 

dos sentimentos importantes de cada personalidade. 

Paralelamente, o reconhecimento influi no processo de formação da 

identidade, uma vez que a construção do self, nos dizeres de Taylor, demanda 

não apenas uma correta leitura dos sentimentos importantes que permeiam o 

indivíduo, mas também uma leitura adequada da visão do outro sobre a sua 

própria história. 

Outro ponto que interliga a memória e o reconhecimento à noção de 

identidade é o denominado caráter narrativo da memória. 

Ao narrar um acontecimento, ao se descrever um personagem, 

dificilmente a memória oferece uma narrativa neutra. A memória tem uma 

 
236 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 94 
237 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 94-95. 
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função de não apenas selecionar os acontecimentos primordiais, mas também 

forjar os caracteres que definem as diversas identidades dos sujeitos 

rememorados.238 A memória modela a identidade não só dos sujeitos 

pertencentes à história relembrada, mas curiosamente do próprio narrador, pois 

dificilmente ocorrerá um recognizing (reconhecimento como uma das fases 

mnemônicas) neutro, uma vez que ele é influenciado pelos sentimentos 

presentes daquele que lembra. Isso se explica porque o reaparecimento que a 

memória traz não está apartado dos demais sentimentos humanos, como 

abordado tanto nas explicações neurocientíficas como pela teoria de Taylor 

sobre o tema. É com a memória que reaparecem os rostos de quem não mais 

faz parte de nossas vidas. É com a memória que se reacende os 

acontecimentos mais marcantes que ficaram num longínquo tempo. É a 

memória que nos transporta para o passado e nos define no presente. É a 

memória o veículo que traz os fatos e os acontecimentos que posteriormente 

serão cobrados no reconhecimento. 

O caráter narrativo da memória se relaciona a outra questão que 

evidencia sua relação não só com o reconhecimento como, particularmente, 

com a questão da identidade: a memória constitui a autobiografia do ser 

humano. 

Importante rememorar que as memórias de conteúdo declarativas –, ou 

seja, aquelas que a neurociência classifica como as que produzem registros 

duradouros no indivíduo – podem se subdividir em outras duas espécies: as 

denominadas memórias de conteúdo declarativas episódicas e as memórias de 

conteúdo declarativas semânticas. As primeiras são aquelas que guardam 

lembranças relacionadas a eventos pessoais e as últimas funcionam quase que 

como uma biblioteca dos conhecimentos e fatos do mundo, permitindo também 

uma abstração do conteúdo absorvido pelas primeiras. Por conseguinte, as 

memórias episódicas decorrem de fatos, ou eventos que estão localizados na 

autobiografia do indivíduo, enquanto as semânticas são aquelas originadas de 

um processo de abstração das experiências, formando ora uma imagem, ora 

um sentimento para quando “vem à mente” .239  

 
238 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 98. 
239 IZQUIERDO, Ivan. Memória. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. p. 17-18. 
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Enquanto a primeira relembra, por exemplo, o momento da perda de um 

ente querido, a segunda rememora a dor e o sentimento que veio naquele 

momento e que permanece intangível dentro de cada um, pois são certamente 

os acontecimentos advindos da memória semântica que se procurará ver 

reconhecidos e posteriormente lembrados, pois não conseguimos lembrar fora 

de determinado contexto seja fático ou emotivo. É mais um aspecto que 

reafirma a ideia da impossibilidade de se buscar a tutela de uma “verdade” 

neutra e universal quando se refere à sua história de vida. 

Assim sendo, a questão da identidade toma novos contornos quando se 

passa a questionar a ideia de o “poder narrar” e do “narrar-se”. A lógica da 

narrativa é fundamental, por exemplo, na literatura em que se torna possível a 

imersão do leitor ao se reconhecer em um personagem ou em uma 

determinada trama. Todavia, mais importante do que se reconhecer, é poder 

construir uma narrativa própria, é poder narrar os acontecimentos marcantes 

de sua vida, é se ver reconhecido como personagem, mais particularmente, 

como protagonista de uma história: a sua. 

 Ricoeur chama esse poder de identidade narrativa e entende que essa 

abordagem dá um novo sentido à ideia de ipseidade – aquilo que o diferencia –

, pois essa reflexão permite conjugar a identidade imutável do idem e a 

identidade móvel do ipse dentro de sua própria condição histórica.240 Isto é, a 

lógica da identidade narrativa possibilita a cada um não só refletir sobre o que 

somos como também sobre o que fomos na lógica da construção da identidade 

presente. Argumenta assim o filósofo: 

 
Como, com efeito, um sujeito de ação poderia dar à sua própria vida 
uma qualificação ética se essa vida não pudesse ser reunida na 
forma de narrativa? A diferença com as ficções, contudo, é de 
tamanho, referindo-se à obscuridade dos inícios da vida, e as 
incertezas que pesam não apenas sobre seu fim, mas também sobre 
sua simples continuação. Nem o nascimento, que já ocorreu, nem a 
morte prevista, temida ou aceita, constituem aberturas ou 
encerramentos narrativos. Quanto às vicissitudes da vida, elas 
continuam à procura de uma configuração narrativa.241 

 

 
240 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 115-116. 
241 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 117. 
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Não há como negar também a questão da identidade pública e privada. 

Sem dúvida esse tema será mais bem trabalhado no capítulo sobre o direito ao 

esquecimento. Todavia, já se torna importante esclarecer que a partir da 

identidade narrativa o indivíduo sempre se coloca em situação de separar 

aquela história que constitui sua identidade daquela história que o define como 

membro de um organismo social. A pergunta que fica é se caberia a esse 

mesmo indivíduo definir também os limites com que sua narrativa constará 

para o público em geral. Certamente, é questão que não só o denominado 

direito ao esquecimento discute, mas o aqui trabalhado e defendido direito de 

ser lembrado tentará também responder. 

Como anteriormente analisado, o reconhecimento se dá não só para o 

outro, mas a partir do outro e igualmente tendo na troca do dom (o 

reconhecimento em si) uma importância indiscutível. O “elo” defendido por Paul 

Ricoeur. Nesse pensar, são as ofensas às denominadas esferas identitárias 

que geram uma necessidade de lutar por reconhecimento como tão bem 

desenvolvido por Honneth. E como seriam definidas essas esferas identitárias? 

Certamente, o caráter autobiográfico da memória se coloca como uma de suas 

respostas.  

Dessa ideia se torna possível perceber que o estudo do reconhecimento 

acabou se tornando um estudo da identidade, se mostrando fundamental para 

compreender não só a formação de uma identidade individual como também 

aquela que defende uma identidade coletiva em uma determinada comunidade: 

 
A identidade de uma comunidade, de um povo ou de uma nação não 
é somente o produto de uma história objetiva, mas também de uma 
história subjetiva. Os sujeitos coletivos se reconhecem e se afirmam 
de início mediante as narrativas, as histórias, os mitos que constituem 
as suas consciências de si mesmo e formam suas identidades.242 

 

Por todo o exposto, percebe-se que a formação da identidade está 

umbilicalmente relacionada à questão da memória e ao processo de 

reconhecimento do passado como justificador de determinado estado 

identitário, de determinados sentimentos importantes que justificam o agir do 

 
242 ZARKA, Yves-Charles. Reconhecimento sem Reconciliação, Tolerância e Convivência 
Intercultural: fragmentos da obra Difficile Tolérance. In: MOURA, Alessandra Gomes de Faria 
da Costa; TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski; FERRAZ, Anna Candida da Cunha (Orgs.). 
Direitos humanos fundamentais: doutrina, prática e jurisprudência. Niterói: Editora Impetus, 
2013. p. 209. 
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self. Entretanto, todo esse processo está inserido na lógica temporal, uma vez 

que há uma constante evolução do indivíduo no tempo. Faz-se necessário 

abordar esse ponto. 

 

2.3.2.3 – A temporalidade 

 

O tempo não é só duração, o tempo é movimento, continuidade, o tempo 

também é ruptura, é um processo permanente do devir. As projeções para o 

futuro e o olhar sobre o passado estão permeados pela temporalidade. A 

história se entrelaça ao tempo e a nossa história é construída sob suas asas. O 

filósofo, o historiador e o jurista só conseguem fazer suas elucubrações quando 

se inserem nessa temporalidade, pois interpretar é um ato de buscar 

determinadas perspectivas que partem de visões do passado, considerações 

do presente e projeções para o futuro. 

Nesse pensar, a memória traça a conexão entre o indivíduo e a 

temporalidade, pois mais do que conservar os acontecimentos pretéritos, a 

memória interliga as três dimensões temporais.  

Interessante observar que Gadamer desenvolve bastante a categoria da 

temporalidade em seus escritos, uma vez que a historicidade é o horizonte 

fundamental de sua hermenêutica filosófica. O filósofo também utiliza as 

noções de memória e linguagem, uma vez que elas resultam da introdução do 

ser no tempo, em que pelas reminiscências o homem passa a tratar de suas 

experiências e a partir de sua inserção pela linguagem que ocorre o encontro 

desse homem consigo mesmo. Sendo assim, a memória se mostra 

fundamental para constituir o verdadeiro homem, o ser histórico do ser-aí.243 

Na teoria gadameriana, o tempo é também o fundamento que sustenta o 

acontecer, pois é com sua passagem que se abre a possibilidade de se 

alcançar uma adequada significação histórica.244 Essa interpretação é 

importante, pois realça a função do tempo de ressignificar os acontecimentos. 

Dentro da comentada teoria dos preconceitos de Gadamer – tão importante 

para problematizar a questão do reconhecimento a partir da memória –, a 

 
243 ROXO, Lucas Costa. A virtualização da memória: linguagem, memória e imaginação. 
Mouseion, n. 9, p. 3-18, 2011. p. 12. 
244 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I - Traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Tradução de Flávio Paulo Meurer. 3. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1999. p. 20-21. 
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distância temporal é necessária para separar aqueles conceitos prévios, que 

são válidos, daqueles que não os são, uma vez que ao se partir da análise da 

coisa em si há uma absorção de conteúdo adequada da memória tendo como 

pressuposto uma análise dos acontecimentos pretéritos a partir da 

compreensão apartada do objeto.  

 
O tempo já não é mais, primariamente, um abismo a ser transposto 
porque divide e distância, mas é, na verdade, o fundamento que 
sustenta o acontecer, onde a atualidade finca suas raízes. A distância 
de tempo não é, por conseguinte, algo que tenha de ser superado. 
Esta era, antes, a pressuposição ingênua do historicismo, ou seja, 
que era preciso deslocar-se ao espírito da época, pensar segundo 
seus conceitos e representações em vez de pensar segundo os 
próprios, e somente assim se poderia alcançar a objetividade 
histórica. Na verdade, trata-se de reconhecer a distância de tempo 
como uma possibilidade positiva e produtiva do compreender.245 

 

Dessa maneira, tempo e memória caminham juntos seja pela 

recomposição das lembranças ou a partir de um processo de busca de 

singularidades que marcam a história individual de cada um. Defender um 

direito ao reconhecimento ou um direito de ser lembrado só se mostra possível 

ao compreender adequadamente essa relação. A marca do tempo é lembrada 

pelas ações humanas que se entrelaçam e criam complexidades narrativas na 

história pessoal e coletiva de seus participantes. Buscar o significado de um 

determinado acontecimento dentro da cadeia temporal é não olvidar de como 

tal acontecimento ficou marcado na memória e de como ele passou a ser 

interpretado historicamente pelos demais participantes daquele acontecimento, 

reconhecendo valores, culturas, modos de vida e representações diversas da 

sua própria história individual.246 

A questão da memória e da temporalidade abre espaço para a 

discussão tratada por Ricoeur que entende que a memória funciona em uma 

lógica antagônica ao da promessa dentro de sua teoria do reconhecimento: 

 
O par constituído pela memória e pela promessa, que procuramos 
situar no âmbito das capacidades assumidas, possui a virtude de 
revelar a dimensão temporal de cada um dos poderes considerados. 

 
245 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I - Traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Tradução de Flávio Paulo Meurer. 3. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1999. p. 445. 
246 DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. História oral e narrativa: tempo, memória e 
identidades. Revista História Oral - Associação Brasileira de História Oral, n. 6, p. 9-25, jul. 
2003. p. 17. Disponível em: https://revista.historiaoral.org.br/index.php?journal=rho&page= 
article&op=view&path%5B%5D=62. Acesso em: 08 jan. 2021. 

https://revista.historiaoral.org.br/index.php?journal=rho&page=%20article&op=view&path%5B%5D=62
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Evocamos novamente esse par apenas para proceder a uma outra 
conjunção, a do reconhecimento no tempo e do reconhecimento 
diante de outrem, conexão que era implícita ao poder dizer, no 
momento da autodesignação em que uma história de vida é reunida 
sob um nome próprio que outrem pronunciou antes que ela fosse 
pronunciada pela boca daquele que é nomeado. Essa conexão entre 
reconhecimento no tempo e reconhecimento diante de outrem 
assume, é verdade, formas divergentes quando se trata de memória 
e quando se trata de promessa.247 

 

A temporalidade tem essa função de funcionar como o elo entre um 

passado vivido, que se quer reconhecer – em todos seus polissêmicos sentidos 

– e o presente que o indivíduo se encontra. O ato a ser reconhecido se 

encontra no passado, a lembrança, assim como o ato de reconhecer, se 

encontra no presente. E todos esses atos contam diferentes histórias, de 

diferentes agentes que lembram momentos compartilhados e dependem de um 

ato do seu interlocutor para conjuntamente fecharem esse ciclo de mútuo 

reconhecimento. 

A lógica da partilha das lembranças é conjuntamente com essa ideia do 

reconhecimento perante outrem os signos máximos a partir dos quais entendo 

possível se encerrar essa relação entre esses dois temas sob o signo da 

temporalidade. 

 

2.3.2.4 – A alteridade 

 

Por todo o exposto, chega-se, assim, ao último elemento que permite 

demonstrar a interligação entre as teorias filosóficas do reconhecimento e da 

memória: a alteridade.  

A noção de alteridade se faz importante até para o entendimento do 

significado de pessoa. A descoberta da subjetividade só se tornou possível, em 

todas as suas potencialidades, quando ela se misturou à ciência da existência 

do “outro”. É a compreensão da identidade e da diferença entre “eu” e “eles” 

que possibilita categorizar a pessoa em sua individualidade, isto é, a noção de 

alteridade fundamenta a própria existência do indivíduo.248 

 
247 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 265-266. 
248 CAMPOS, Diogo Leite de. Nós: Estudo sobre o Direito das pessoas. Coimbra: Livraria 
Almedina, 2004. p. 14. 
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Como já analisado anteriormente, só se torna possível interpretar 

adequadamente o reconhecimento quando ele está constituído com base em 

uma relação dialógica. É o reconhecimento em comunhão, explanado por 

Taylor, é também o reconhecimento em reciprocidade da teoria de Honneth.  

Igualmente, é o elo que une o dom e o contradom de Ricoeur e permite o 

denominado “reconhecimento-reconciliação”. Paralelamente, a alteridade é a 

relação que se estabelece no universo do compartilhamento da memória, pois 

a lembrança, mesmo individual, realça diferentes histórias de vidas, diferentes 

formações culturais, que necessitam do outro para justificar sua existência, 

uma vez que o ser humano se caracteriza como um animal social. 

Como bem abordado por Ricoeur, a noção de alteridade funciona como 

a principal ponte entre as teorias da memória e do reconhecimento. Isso se 

justifica a partir de um raciocínio lógico. Não há reconhecimento solitário: você 

reconhece e você é reconhecido. Você lembra o feito de alguém e você é 

lembrado por determinado feito. Assim como não existe memória isolada. Você 

lembra algo que dificilmente será apartado das experiências conjuntas de 

quaisquer outros indivíduos, pois normalmente as lembranças são partilhadas e 

contam diferentes histórias de vida. As significações, sim, divergem para cada 

indivíduo. 

Rousseau já abordava a necessidade de o reconhecimento ter no outro 

um ponto não só de chegada, mas também de partida para se compreender o 

significado do seu próprio eu: 

 
Desde que um homem foi reconhecido por outro homem como um ser 
sensível, pensante e semelhante a ele próprio, o desejo ou a 
necessidade de comunicar-lhe seus sentimentos e pensamentos 
fizeram-no buscar meios de fazer isso.249 

 

Curiosamente, há autores que defendem a existência de um 

“reconhecimento sem reconciliação”. Seria um reconhecimento desprovido de 

alteridade. Tal ideia parte da premissa de que neste mundo fragmentado e 

multicultural não se torna mais possível buscar um ponto de convergência em 

que as diversas identidades possam se reconciliar simplesmente sob a base do 

diálogo. Assim sendo, não seria correto buscar um ponto em comum no qual se 

 
249 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Ensaio sobre a origem das línguas. v. 1. Tradução de Lourdes 
Santos Machado. São Paulo: Nova Cultural, 1999. p. 259. 
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suprima as diferenças visando uma unidade reconciliada, pois o 

reconhecimento partiria de um conteúdo mínimo, que é o direito de existir. O 

princípio do reconhecimento sem reconciliação visaria evitar uma falsa busca 

por homogeneidade da sociedade.250  

 

Em outras palavras, a minha ideia de ‘eu’ somente pode ser 
construída em uma relação reflexivo-identificante com sujeitos que se 
norteiam pelos mesmos princípios da razão prática que conduzem 
minha conduta, pois o reconhecimento-reciprocidade converte os 
princípios racionais compartilhados em verdadeiros axiomas que não 
podem ser contestados por aqueles agentes racionais que fazem 
parte de dada comunidade ética.251 

  

Todavia, o discurso que defende um “reconhecimento sem 

reconciliação”, que acusa os postulados da dignidade humana e dos demais 

direitos fundamentais, insculpidos na declaração de 1948, de terem 

consagrados um liberalismo homogeneizante da cultura ocidental, é igualmente 

simplista e, um tanto quanto, niilista. Acredito que o importante aqui não é 

negar a noção de um reconhecimento em alteridade, mas buscar parâmetros 

adequados para o ato dialógico, pois, em nenhum momento, aceitar o outro e 

buscar nesse outro um ponto de comunhão importa em suprimir suas 

idiossincrasias:  

 
A alteridade é a constatação de que a constituição ontológica do eu (a 
ipséité) conta com o outro como parte de si mesmo, pois a relação dialética 
entre ambos atesta não a existência de duas entidades éticas distintas, mas 
sim que dois seres autônomos possuem uma comunhão ética, a qual, 
embora seja contingente, tem na identidade produzida pelo reconhecimento 
mútuo o meio hermenêutico capaz de atribuir uma estabilidade reflexiva à 
relação ontológica entre ambos.252 

 

 
250 ZARKA, Yves-Charles. Reconhecimento sem Reconciliação, Tolerância e Convivência 
Intercultural: fragmentos da obra Difficile Tolérance. In: MOURA, Alessandra Gomes de Faria 
da Costa; TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski; FERRAZ, Anna Candida da Cunha (Orgs.). 
Direitos humanos fundamentais: doutrina, prática e jurisprudência. Niterói: Editora Impetus, 
2013. p. 212-119. 
251 TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. O reconhecimento como pressuposto discursivo para uma 
concepção pluriversalista de direitos humanos. In: BITTAR, Eduardo; FERRAZ, Anna Candida 
da Cunha; LEISTER, Margareth (Orgs.). Direitos Humanos Fundamentais: doutrina, prática e 
jurisprudência. Vol. 3. Niterói: Editora Impetus, 2013. p. 226-227. 
252 ZARKA, Yves-Charles. Reconhecimento sem Reconciliação, Tolerância e Convivência 
Intercultural: fragmentos da obra Difficile Tolérance. In: MOURA, Alessandra Gomes de Faria 
da Costa; TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski; FERRAZ, Anna Candida da Cunha (Orgs.). 
Direitos humanos fundamentais: doutrina, prática e jurisprudência. Niterói: Editora Impetus, 
2013. p. 231. 
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A conjugação da ideia de pré-conceitos com os denominados processos 

mnemônicos de Casey é outro ponto interessante que realça o caráter da 

alteridade como fundamental na melhor compreensão da relação entre 

reconhecimento e memória. 

Como explanado no tópico sobre a contribuição da neurociência para o 

estudo da memória, boa parte das nossas lembranças são perdidas, ou 

definitivamente esquecidas em decorrência da complexidade química dos 

processos de consolidação e evocação. Dessa forma, quando o indivíduo 

busca relembrar de algo, cujos detalhes são incertos, ou tem dificuldade em 

preencher determinadas lacunas, por muito, ele se utiliza de pré-conceitos, 

pois, com suas premissas genericamente difundidas no seio social, é possível 

completar as informações esquecidas. 

Primeiramente, deve ser feita uma constatação: não há como fugir 

desses preconceitos. A teoria gadameriana, que propaga a necessidade de se 

colocar numa posição apartada do objeto e ir de encontro à coisa, necessita de 

uma atitude mais prática para se fazer valer, até porque o próprio filósofo não 

negava a existência dos preconceitos válidos. Acredito que a utilização dos 

modelos mnemônicos de Casey: o reminding, o reminiscing e o recognizing 

ajudam nessa tarefa. 

Pode-se entender que enquanto o reminding propaga a utilização de um 

conjunto de associações – documentos, lembretes etc. – com o fim de 

rememorar os acontecimentos esquecidos, ele acaba, invariavelmente, sendo 

afetado também pelos preconceitos, o reminiscing, por sua vez, é um processo 

mnemônico que abre todo esse procedimento intelectual ao outro e acaba 

sendo uma ponderação razoável na busca por esse fim. Um processo ativo-

cooperativo em que se revive o passado, a partir de uma evocação conjunta de 

várias pessoas, tem no diálogo seu ponto de encontro. O reminiscing é, nesses 

termos, a melhor maneira de se chegar a um adequado reconhecimento 

(recognizing) dos fatos pretéritos, pois não olvida do outro na construção da 

narrativa interna. Halbwachs, em sua defesa da memória coletiva, entendia 

bem essa questão: 

 
Quando voltamos a encontrar um amigo de quem a vida nos separou, 
inicialmente temos de fazer algum esforço para retomar o contato 
com ele. Entretanto, assim que evocamos juntos diversas 
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circunstâncias de que cada um de nós lembramos (e que não são as 
mesmas, embora relacionadas aos mesmos eventos), conseguimos 
pensar, nos recordar em comum, os fatos passados assumem 
importância maior e acreditamos revivê-los com maior intensidade, 
porque não estamos mais sós ao representá-los para nós. Não os 
vemos agora como os víamos outrora, quando ao mesmo tempo 
olhávamos com os nossos olhos e com os olhos de um outro.253 

 

Conclui-se, assim, que não há reconhecimento e dificilmente haverá 

uma memória que não seja de alguma forma compartilhada. Taylor bem 

compreendia que o ser humano não existe sozinho, uma vez que está sempre 

atrelado a diálogos com outros indivíduos igualmente significantes.254 Isso nada 

mais é do que a noção de alteridade com o fim do reconhecimento. 

A luta por reconhecimento pode até ser circunscrita à luta de apenas um 

determinado sujeito, a partir de sua vontade intersubjetiva. A busca por ser 

lembrado pode ser um desejo íntimo, mas tanto a busca por reconhecimento 

quanto por ser lembrado acabam se confundindo com outras lutas e com 

outros desejos de fidedignidade narrativa.  Os sujeitos que participam da nossa 

história de vida como coadjuvantes são protagonistas das suas próprias 

histórias, em que os personagens secundários somos nós. É esse processo 

que realça a necessidade de uma postura de alteridade em que a busca por 

reconhecimento é interpretada a partir de um espectro conjunto.  

Essa comunhão de histórias pessoais permite interpretar a vida em 

sociedade de outra forma e certamente também o direito, com sua carga de 

coercibilidade, acaba servindo como um mecanismo adequado de regulação de 

temas aparentemente de gênese exclusivamente filosófica. 

 

2.4 – A tutela jurídica da memória 

 

Uma vez estabelecidas algumas das relações possíveis entre a filosofia 

do reconhecimento e a filosofia da memória que servirão como base 

hermenêutica para justificar o denominado direito de ser lembrado no 

derradeiro capítulo desta pesquisa, este trabalho, para não se afastar do seu 

 
253 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução de Beatriz Sidou. 2. ed. São Paulo: 
Centauro, 2013. p. 30. 
254 TAYLOR, Charles. La política del reconocimiento. In: TAYLOR, Charles. El multiculturalismo 
y la politica del reconocimiento. Tradução para o espanhol de Mónica Utrilla de Neira. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1993. p. 52. 
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escopo jurídico, passará, a partir deste momento, tratar dos temas com uma 

visão mais amparada pelo Direito.  

Inicialmente, se questiona o porquê de se defender um direito à 

memória. A resposta pode vir de várias justificativas. Percebe-se que a 

memória não está afastada da noção de justiça. É possível defender que o 

principal dever da memória é fazer justiça pela lembrança. 

 
A memória é um elemento constitutivo da própria ideia de justiça, ao menos 
em sua dimensão corretiva, se tomar em conta a definição aristotélica, que 
vislumbra duas espécies de justiça particular: corretiva (ou comutativa) e 
distributiva (Aristóteles, Ética a Nicômacos, Livro V, 1131 a). Interessa, 
neste momento, a primeira espécie. A justiça corretiva corresponde a uma 
igualdade aritmética. É aquela que se efetiva quando a lei trata as partes 
como iguais, perguntando somente se uma das partes cometeu e a outra 
sofreu a injustiça e se uma infringiu e a outra sofreu o dano. Neste caso, a 
justiça é o restabelecimento da igualdade, que se faz por meio da aplicação 
de uma sanção (penal ou civil), subtraindo do ofensor o excesso do ganho e 
fazendo com que o igual equivalha ao meio termo entre a perda e ganho 
(Aristóteles, Ética a Nicômacos, Livro V, 1132a). A justiça, portanto, tem 
essa função retributiva que está na própria essência da atividade 
restabelecedora da igualdade rompida por meio de um dano que um inflige 
ao outro. Nesse sentido, sem memória, não há justiça; fazer justiça implica 
rememorar um fato que já passou, mas que precisa ser corrigido.255 

 

Dentro dessa mesma lógica, é possível também afirmar que entre a 

violência e a justiça existe a memória como condição de impedir a ocorrência 

da primeira e como possibilidade de se chegar à segunda. A memória impede 

que a violência seja naturalizada, possibilitando que o passado seja 

rememorado não como algo abstrato, passível de perdão, e, sim, como algo 

vivo que influencia não só o presente, mas que permite traçar planos de 

conduta para o futuro. A memória, dessa forma, tem como uma de suas 

principais funções combater a cultura do esquecimento.256 

Discussão das mais pungentes, no tema do direito à memória, é se 

existe apenas uma memória individual, ou se se torna possível defender a ideia 

de uma memória coletiva. Dentro do âmbito jurídico e a sua incessante 

necessidade de classificar, o direito à memória vem sendo compreendido 

nestes dois aspectos: como direito individual à memória e como direito coletivo 

 
255 BRAGATO, Fernanda Frizzo; PAULA, Luciana Araújo de. A Memória como direito humano. 
Porto Alegre: Relatório Azul - Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, p. 129-141, 2011. p. 131. 
256 BRAGATO, Fernanda Frizzo; PAULA, Luciana Araújo de. A Memória como direito humano. 
Porto Alegre: Relatório Azul - Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, p. 129-141, 2011. p. 131-132  
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à memória. Incluso nessa dicotomia, “o primeiro seria o direito que cada ser 

humano possui de guardar as experiências vividas e/ou transmitidas, 

possibilitando o aprendizado e o aperfeiçoamento de objetos e dos modos de 

fazer e viver”.257 No outro aspecto, o direito à memória coletiva abrange 

discussões acerca da noção de verdade, história e tradição tão bem debatida 

por autores como Hannah Arendt.258 

O direito à memória individual é interpretado, nesta tese, como um dos 

elementos integrantes da ideia do direito de ser lembrado, mas que não se 

esgota nele. Não se deve confundir os conceitos, uma vez que, ao se defender 

um direito de ser lembrado, está abrangendo igualmente noções como a de 

reconhecimento, de identidade e de narrativa, que é diferente de um simples 

direito de lembrar, isto é, daquele direito de poder acessar o seu passado.  

Por sua vez, a noção de memória coletiva é fruto dos estudos das 

Ciências Sociais e alguns autores não só defendem a existência dessa vertente 

no estudo da memória como chegam a defender que somente ela existira, 

justificando que a memória individual seria totalmente influenciada pelos fatores 

sociais que moldam as experiências individuais. É possível, todavia, citar três 

traços que comungam da ideia de que a memória é, acima de tudo, individual. 

Em primeiro lugar, a memória é singular, porquanto as lembranças são de cada 

um individualmente, não se podendo transferir a lembrança de um para a 

memória do outro, uma vez que o compartilhamento em alteridade é apenas 

uma segunda etapa do processo. Em segundo lugar, é possível aferir que o 

vínculo original da consciência com o passado reside na memória, o que 

permite garantir a continuidade temporal da pessoa individualmente 

considerada, tendo em vista que a reflexão se dá internamente. Por fim, um 

terceiro elemento informa que a memória individual vincula um sentido de 

 
257 DANTAS, Fabiana Santos. Direito Fundamental à Memória. Curitiba: Juruá, 2010. p. 52. 
258 Atenta-se a essa passagem na obra de Arendt, que trata da concepção do ser no mundo e 
sua respectiva limitação para captar a verdade pela mente: “Novamente podemos, por um 
instante, rejubilar-nos por havermos reencontrado a unidade do universo, apenas para sermos 
vitimados pela suspeita de que o que encontramos talvez nada tenha a ver com o macrocosmo 
ou com o microcosmo, que lidamos apenas com os padrões de nossa própria mente, a mente 
que projetou os instrumentos e submeteu a natureza às suas condições no experimento – 
impôs à natureza as suas leis, na frase de Kant –, e, nesse caso, é como se realmente 
estivéssemos nas mãos de um espírito mau que escarnece de nós e frustra a nossa sede de 
conhecimento, de sorte que, sempre que procuramos aquilo que não somos encontramos 
somente os padrões de nossa própria mente.” In: ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 
Tradução de Roberto Raposo. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011. p. 357-358.  
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orientação temporal, isto é, do passado para o futuro numa ligação entre a 

lembrança e a expectativa, que é um aspecto de nítido caráter individual.259  

Desse modo, conclui-se que é possível pensar em um direito 

fundamental à memória, baseado em seus dois aspectos: 

 
Deve-se reconhecer ao indivíduo e à coletividade o direito à 
preservação dos sentidos da sua existência, genericamente chamado 
de direito à memória, revestido do status de fundamentalidade porque 
indispensável à existência digna do ser humano. O seu exercício 
compreende dois aspectos principais: o primeiro, de aprendizagem 
das experiências sociais passadas, que servem de orientação e base 
para a construção de um futuro melhor, e, em segundo lugar, a 
formação da consciência de pertença do indivíduo ao grupo 
(identidade cultural), fundamental para a sua inserção política e para 
o exercício efetivo da sua cidadania.260 

 

Destaca-se também a defesa da memória como um verdadeiro direito 

humano (justificado pela proximidade ontológica com os direitos fundamentais). 

Curiosamente esse aspecto ficou um pouco escondido das recentes 

compilações sobre as novas espécies de direitos humanos – incluindo aquelas 

que enumeram direitos de diferentes gerações/dimensões.261 Isso tem um 

motivo: a formulação dos direitos humanos sempre seguiu a lógica do 

paradigma. Eram os direitos liberais do nascente estado burguês, depois foram 

os direitos sociais como resposta aos excessos do capitalismo e, por fim, os 

direitos solidários de um estado mais multifacetado. A lógica do paradigma 

parte de uma leitura de mundo baseada em um conjunto de diretrizes 

fundamentais para aquela época, cujos direitos devem dialogar com as 

expectativas daquele momento e com os anseios sociais daquele contexto. 

A memória por ter um caráter estrutural acabou servindo mais como 

pressuposto que justifica a formulação de outros direitos (ex.: direito à verdade 

histórica) do que se colocar como um direito humano per si. O direito à 

memória foi por muito tempo esquecido.  

Dentro da teoria que propaga a existência de uma sucessão evolutiva de 

direitos em que não há superação de uma gama por outra e sim a atualização 

 
259 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p.107-108. 
260 DANTAS, Fabiana Santos. Direito Fundamental à Memória. Curitiba: Juruá, 2010. p. 24. 
261 BRAGATO, Fernanda Frizzo; PAULA, Luciana Araújo de. Memória como direito humano. 
Relatório Azul - Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul, p. 129-141, 2011. p. 133-134. 
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constante dentro da lógica que entende que o conjunto de direitos humanos 

(fundamentais) de um determinado período é o resultado de uma interpretação 

não só dos valores compartilhados daquele momento, mas também uma 

resposta histórica a determinadas demandas pretéritas, a memória acabou se 

restringindo ao testemunho de uma ética de reconhecimento do ocorrido. O 

que se mostra insuficiente. 

Deve-se, todavia, possibilitar que a memória seja interpretada como um 

dos denominados direitos de quarta geração, pois se mostra um dos melhores 

exemplares do denominado direito fundamental ao pluralismo na sociedade 

global.262 Esse aspecto da memória certamente encara a noção do direito a 

uma memória com caráter social. No mesmo pensar, o direito à memória não 

se furta de uma fundamentação normativa, uma vez constar tanto de tratados 

internacionais já vigentes quanto da positivação nos limites constitucionais 

pátrios.   

Na órbita internacional, há de se destacar o artigo 4º da Convenção 

Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural: 

 
ARTIGO 4.º Cada um dos Estados parte na presente Convenção 
deverá reconhecer que a obrigação de assegurar a identificação, 
proteção, conservação, valorização e transmissão às gerações 
futuras do património cultural e natural referido nos artigos 1.º e 2.º e 
situado no seu território constitui obrigação primordial. Para tal, 
deverá esforçar-se, quer por esforço próprio, utilizando no máximo os 
seus recursos disponíveis, quer, se necessário, mediante a 
assistência e a cooperação internacionais de que possa beneficiar, 
nomeadamente no plano financeiro, artístico, científico e técnico. 

 

No âmbito constitucional pátrio, é possível afirmar que o direito à 

memória pode ser compreendido tanto a partir da leitura do artigo 215 da 

Constituição,263 dentro dos parâmetros do direito à cultura, quanto como um dos 

 
262 DANTAS, Fabiana Santos. Direito fundamental à memória. Curitiba: Juruá, 2010. p. 69. 
263 Art. 215: O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 
fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 
culturais. § 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. § 2º A lei 
disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes 
segmentos étnicos nacionais. § 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder 
público que conduzem à: I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; II produção, 
promoção e difusão de bens culturais; III formação de pessoal qualificado para a gestão da 
cultura em suas múltiplas dimensões; IV democratização do acesso aos bens de cultura; V 
valorização da diversidade étnica e regional. In: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988. 
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direitos fundamentais implícitos e possibilitados pelo §2º do art. 5º da 

Constituição,264 uma vez que seu conteúdo é equiparável aos direitos com 

carga de fundamentalidade por todos os motivos expostos neste capítulo. 

O direito fundamental à memória se caracteriza, assim, por ser tanto 

uma necessidade individual quanto coletiva, fundamental para a dignidade 

humana, particularmente, nas esferas da identidade e da autodeterminação.265 

Dessa forma, o direito à memória permite o acesso de cada cidadão ao acervo 

cultural e histórico da coletividade como resposta à necessidade de sapiência e 

efetividade de suas liberdades civis. Deve ser um direito compreendido 

também em sua dimensão singular, pois não se esgota exclusivamente na 

possibilidade de acessar os documentos relativos ao passado, mas também de 

poder defender esse passado a partir da tutela dos caracteres definidores da 

origem, dos valores e, de certa forma, das raízes individuais de cada 

indivíduo.266  

Dentro desse contexto, o direito fundamental à memória pode se dar em 

vários parâmetros. Primeiramente com base em uma política para a verdade e 

a justiça, que é muito bem caracterizada pela noção de memória oficial ou 

pública. Um segundo aspecto se coloca com categorização da denominada 

memória social, que interpreta o passado a partir de uma projeção de futuro já 

principiologicamente carregado e, por fim, há a tutela de um direito que encara 

a memória individual como definidora de identidades, importante tanto numa 

visão multiculturalista quanto como pressuposto para uma política do 

reconhecimento.  

O trabalho aqui desenvolvido não tem como foco discutir em 

profundidade as questões decorrentes dessa proteção à memória coletiva. O 

direito de ser lembrado se sustentará com a ideia da memória individual como 

importante fonte de formulação da identidade individual na forma trabalhada 

 
264 Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: § 2º Os direitos e 
garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988. 
265 DANTAS, Fabiana Santos. Direito fundamental à memória. Curitiba: Juruá, 2010. p. 72. 
266 DANTAS, Fabiana Santos. Direito fundamental à memória. Curitiba: Juruá, 2010. p. 66-67. 
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nos tópicos anteriores. Sendo assim, é esse direito à memória individual que se 

permite afirmar como um dos principais fundamentos dessa tese.  

Essa memória que capta o passado, apesar de seus aspectos falhos na 

busca por uma suposta verdade, se mostra a principal fonte em que o indivíduo 

se insere em sua temporalidade e consegue, assim, construir uma narrativa 

adequada sobre a sua história. Ao interpretar o direito à memória individual 

como importante para o processo de reconhecimento e de definição de 

identidades, se está, na verdade, dando enfoque a esse aspecto que entende o 

tema com real carga jurídica.  

Faz-se necessário, neste momento, aproximar as diferentes ideias 

desenvolvidas sobre o reconhecimento e a memória em seus diversos 

aspectos: conceitual, filosófico, social e jurídico, dentro de um instituto que 

possibilite todas essas abordagens sob o prisma de um ramo específico do 

Direito. Os direitos da personalidade se mostram campo adequado. 
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3 – OS DIREITOS DA PERSONALIDADE  

 

Se, pelo exercício do poder, a personalidade for desrespeitada, se a 
pessoa for tratada como não-pessoa, como animal ou como coisa, 
nem por isso deixa de ser o que é: uma pessoa, com toda dignidade 
que lhe é inerente.  

 
(PEDRO PAIS DE VASCONCELOS) 

 

O capítulo que aqui se inicia tem como objetivo aproximar ainda mais as 

ideias de reconhecimento e memória ao campo jurídico. Concluiu-se, ao final 

dos dois primeiros capítulos, que se torna possível interpretar essas duas 

temáticas com o olhar do Direito. Reconhecimento não é apenas uma ideia 

filosófica e nem memória se circunscreve apenas a uma noção biológica. São 

dois campos de estudo eminentemente interdisciplinares.  

A ideia que esse capítulo se propõe a defender é que o Direito Civil, 

mais particularmente um de seus institutos mais modernos, os denominados 

direitos da personalidade são o campo de estudo aparentemente mais 

adequado para inserir esses dois temas dentro de uma normatividade jurídica.  

Como essa tese parte da noção de que tanto o reconhecimento quanto a 

memória são basilares para a defesa de um direito de ser lembrado, a 

aproximação temática ao objeto principal deste trabalho necessita também de 

uma inserção sob o viés do Direito. Entretanto, para se confirmar essas ideias, 

se faz necessário compreender em profundidade o porquê dos direitos da 

personalidade se traduzir em um possível campo de estudo, uma verdadeira 

morada para essas temáticas que aqui se visa compreender. 

Os direitos da personalidade, ou direitos personalísticos, como são 

designados na doutrina portuguesa, não se mostram apenas os melhores 

exemplos de um novo Direito Civil axiologicamente transformado, mas acabam 

sendo também os melhores exemplares de um direito mais aberto ao evoluir do 

ser humano, sem as amarras de outros institutos que necessitaram de 

positivação explícita para se fazerem validar. 

Comprovar a ideia que coloca o instituto dos direitos da personalidade 

como o ponto de encontro para os temas até aqui abordados, obriga este 

trabalho a se enveredar nas noções de pessoa e personalidade. Um estudo de 

tais conceitos é de uma amplitude que também esbarra em noções biológicas, 
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filosóficas, antropológicas e, por fim, jurídicas. Como este capítulo objetiva 

trazer as questões analisadas para o campo do Direito, particularmente para o 

Direito Civil, privilegiará, portanto, esse último aspecto. 

A contribuição da doutrina estrangeira na formulação do instituto dos 

direitos da personalidade é de enorme importância. Os estudos na doutrina 

alemã, italiana, francesa e, particularmente, lusitana influenciaram 

sobremaneira a consagração desses direitos de forma inaugural no Código 

Civil de 2002. De igual modo, permitiu que os juristas nacionais importassem 

novos conceitos e teorias, como o direito geral da personalidade e o direito ao 

livre desenvolvimento da personalidade, adaptado às peculiaridades jurídicas 

pátrias, o que se mostrou de fundamental importância para a compreensão 

mais acurada desse instituto. 

Deve-se ressaltar, entretanto, que o instituto dos direitos da 

personalidade só foi possível de ser moldado, nos termos atuais, em 

decorrência de uma nova cognição acerca dos significados de pessoa e 

personalidade seja no campo filosófico quanto posteriormente dentro da seara 

jurídica. 

Desse modo, se torna fundamental compreender essa construção do 

significado de pessoa para o Direito para posteriormente entender como se deu 

a criação do instituto dos direitos da personalidade, uma vez que ele se 

ancorou na ideia de pessoa e sua respectiva personalidade jurídica. 

 

3.1 – A moderna noção de pessoa para o Direito 

 

A ontologia estuda as particularidades gerais do ser, reflete sobre a sua 

natureza e a sua existência. Inegavelmente, a indagação sobre o significado de 

pessoa constitui um dos mais inquietantes questionamentos dessa área do 

conhecimento. De maneira genérica, a pessoa é essa própria realidade 

ontológica, dotada de três características primordiais: ipseidade – a intensidade 

do ato de ser –, a dimensão realizacional e a alteridade.267 Entretanto, é 

necessário deixar claro que o significado de pessoa difere do questionamento 

do que é a pessoa para o Direito. 

 
267 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade - Fundamentação 
Ontológica da Tutela. Coimbra: Almedina, 2008. p. 63. 
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O estudo da pessoa é primordial, porque perpassa por várias das mais 

importantes definições que fundam a própria noção de Direito em uma 

sociedade. Isso é compreensível, pois pessoa é ao mesmo tempo fim do 

Direito, sujeito das situações jurídicas, fundamento da personalidade jurídica, 

fundamento da dignidade humana e morada da teoria do livre desenvolvimento 

da personalidade.268 

Historicamente, a noção de pessoa remonta à Grécia Antiga, na qual a 

palavra derivaria do termo prósopon, relacionada à máscara do teatro grego, 

em que o homem verdadeiramente se tornaria persona. Posteriormente, o 

termo passou a designar o próprio personagem e não apenas a máscara que 

ele utilizava.269 Tal representatividade saiu do teatro e passou a designar o 

indivíduo que atuava na pólis. Nesse período, há uma prevalência da utilização 

do vocábulo “homem” para designar a pessoa, uma vez constante dos escritos 

dos principais filósofos gregos, como Platão e Aristóteles. A justificativa era a 

dificuldade até então encontrada pelo pensamento antigo em tratar 

adequadamente a noção de individualidade.270 

Tal conceito perdurou pelo Direito Romano271 e foi encontrar na Idade 

Média uma noção que finalmente dialogava com o sentido de dignidade e 

valorização do indivíduo. Na Idade Média, o conceito persona passou a 

designar uma realidade substantiva, tornando-se, pela primeira vez, uma 

categoria ontológica.272 Filósofos como Boécio, Santo Agostinho e Santo Tomás 

de Aquino273 compreenderam a pessoa a partir de uma relação com Deus, 

 
268 MOREIRA, Rodrigo Pereira. Direito ao livre desenvolvimento da personalidade: proteção e 
promoção da pessoa humana. Curitiba: Juruá, 2016. p. 21-22. 
269 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade - Fundamentação 
Ontológica da Tutela. Coimbra: Almedina, 2008. p. 20-21. 
270 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade - Fundamentação 
Ontológica da Tutela. Coimbra: Almedina, 2008. p. 22. 
271 Como analisa Rodrigues Jr: “O ideal aristotélico serviu com exemplar perfeição à Roma 
imperial. Menos importante do que a discussão sobre se a palavra “pessoa” advém do etrusco 
phersu, como defende Pontes de Miranda, ou de personare (de ressoar a voz do ato na arena 
romana por meio de sua máscara de tragédia ou de comédia), ao estilo de Washington de 
Barros Monteiro e Silvio Rodrigues, é o reconhecimento de que a persona e a personalitas em 
Roma, como conceitos operacionais, não seriam transponíveis de modo perfeitamente 
simétricos para seus equivalentes modernos.” In: RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. Pessoa, 
personalidade, conceito filosófico e conceito jurídico de pessoa: espécies de pessoas no direito 
em geral. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 118, ano 27, p. 281-291, jul./ago. 
2018. p. 283. 
272 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade - Fundamentação 
Ontológica da Tutela. Coimbra: Almedina, 2008. p. 24. 
273 São Tomás de Aquino funde as ideias aristotélicas com a noção desenvolvida por Boécio e 
cria a noção de subsistência. Pessoa não seria apenas a racionalidade e sim a racionalidade 
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destacando não só a característica da individualidade como também a da 

singularidade, na qual persona, de acordo com a clássica definição de Boécio, 

poderia ser definida como a substância individual de natureza racional.274 

Entretanto, é somente com o Renascimento Humanista que a sociedade 

passou a colocar o indivíduo como centro do pensamento, criando ideias até 

pouco desconhecidas, como a da autonomia e a de direito subjetivo. É nesse 

período que nasceu a antropologia da subjetividade, que enalteceu o 

sentimento de dúvida existencial e passou a questionar não apenas a realidade 

circundante, mas também o próprio ser cognoscente. Com esse pensamento, 

houve uma reconstrução do conceito de pessoa que não se subsumiu mais a 

um conteúdo ôntico – relacionado ao ente e não a sua essência – e sim se 

formulou uma noção de pessoa com característica multifuncional, abrangendo 

tanto caracteres psíquicos quanto subjetivos.275    

O caráter eminentemente antropocêntrico desse período não foi 

decorrência do acaso. Era um período em que o homem se colocou aberto a 

novos aprendizados e que presenciou situações de descobertas antes 

inimagináveis. Período das grandes navegações, da descoberta de novos 

continentes, da busca por conhecimento nos campos da astronomia, das 

ciências naturais e, claro, da filosofia. 

 Coube a Thomas Hobbes aglutinar alguns desses novos conceitos. 

Para Hobbes, personificar era atuar, representar a si mesmo ou o outro, na 

qual a pessoa passou a ter um determinado papel social a cumprir, um ator 

jurídico sujeito de direitos.276 No pensamento do autor de Leviatã, sujeito de 

direitos era uma concepção formal e estrutural, pois primeiramente visava à 

defesa da propriedade, que era o bem primordial a ser protegido pela 

burguesia nascente da época do filósofo.277 

 
quando é subsistente, ou seja, quando existe per si. In: SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de 
personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 36. 
274 BOÉCIO. Escritos- Opuscular Sacra. Tradução de Juvenal Savian Filho. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005. p. 165. 
275 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade - Fundamentação 
Ontológica da Tutela. Coimbra: Almedina, 2008. p. 31. 
276 HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. 2. 
ed. São Paulo: LeBooks Editora, 2020. p. 189.  
277 MOREIRA, Rodrigo Pereira. Direito ao livre desenvolvimento da personalidade: proteção e 
promoção da pessoa humana. Curitiba: Juruá, 2016. p. 25-26. 



131 

 

Posteriormente, foi John Locke que formulou alguns postulados dentro 

de sua teoria liberal, que acabaram por servir de base teórica para a 

formulação de um novo conceito de pessoa. Seu pensamento jusracionalista e 

contratualista nunca negou a importância da propriedade como um direito 

natural adjacente ao homem, possibilitando a formulação de uma noção de 

direito subjetivo. E é dessa formulação teórica que a pessoa se colocará no 

pensamento liberal-burguês, qual seja, como o sujeito possuidor de direitos 

subjetivos.278  

Inegável, assim, reconhecer a influência do pensamento jusracionalista 

na construção da noção de pessoa. A ideia de sujeito dotado de um direito 

subjetivo teve enorme importância na concepção dos primeiros códigos da 

época. Entretanto, desde aquele período, houve críticas a essa conceituação, 

como as advindas da Escola Histórica do Direito de ética eminentemente 

kantiana. 

Dentro do pensamento dessa última escola, se destacava a teoria da 

relação jurídica de Friedrich Carl von Savigny, que não limitava a ideia de 

direito a um mero produto da razão, mas, sim, a uma construção histórica e 

social. Destaca-se a ideia de que a relação jurídica pode ser definida como 

aquela que regula um fato social, na qual a noção de sujeito de direito identifica 

a pessoa que está inserida nessa relação, ou seja, o seu elemento subjetivo. 

Dessa forma, os sujeitos de direitos são os responsáveis por criarem tanto os 

deveres quanto os respectivos direitos advindos dessa relação, 

consubstanciado, assim, a partir de seu poder de vontade. Formulou-se um 

conceito de pessoa como recurso técnico-jurídico.279 

A teoria da relação jurídica com seus respectivos pressupostos e sua 

concebida ideia de pessoa teve como grande ápice legislativo a formulação do 

Código Civil Alemão, o conhecido BGB de 1896.280 Com o rigor do formalismo 

 
278 MACHADO, Diego Carvalho. Capacidade de agir e pessoa humana: situações subjetivas 
existenciais sob a ótica civil-constitucional. Curitiba: Juruá, 2013. p. 28-32. 
279 MOREIRA, Rodrigo Pereira. Direito ao livre desenvolvimento da personalidade: proteção e 
promoção da pessoa humana. Curitiba: Juruá, 2016. p. 27-31. 
280 Como analisa Rodrigues Júnior: “A influência de Savigny mostrou-se inicialmente eficaz. 
Nos trabalhos de elaboração do Código Civil alemão, a ideia de que se introduzisse uma seção 
especifica sobre os direitos da personalidade foi vencida. O § 12 do BGB, que veicula o 
Namensrecht (direito ao nome), é considerado uma exceção a esse modelo “fraco" de 
normatização sobre os direitos da personalidade. Seu teor é muito interessante para a 
compreensão da tutela dada ao nome e, por inferência, aos direitos da personalidade. 
RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. O direito ao nome, à imagem e outros relativos à 
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jurídico-científico e a ideia sistemática-conceitual da pandectista, o BGB é o 

responsável por consagrar a ideia de capacidade jurídica. A relação jurídica foi 

reformulada para ser compreendida como o liame entre o sujeito de um direito 

subjetivo e o outro sujeito de um determinado dever. Por sua vez, a pessoa 

passou a ser o sujeito apto a titularizar tanto os deveres quanto os direitos, isto 

é, aquele que possuía verdadeira capacidade.281 

A noção de pessoa não se tornou muito diferente na tradição jurídica 

positivista que inspirou, por exemplo, o Código Civil brasileiro de 1916. O 

positivismo definia pessoa como a que detinha a qualidade de ser sujeito de 

direitos subjetivos e, paralelamente, igualmente detentora de determinadas 

obrigações. De maneira objetiva, pessoa era aquela que o ordenamento 

indicasse como tal, ou, na clássica definição de Hans Kelsen, pessoa era a 

personificação de uma unidade composta por um complexo de deveres 

jurídicos e direitos subjetivos.282 Kelsen entendeu a pessoa como conceito 

auxiliar da ciência jurídica, não como uma realidade natural, mas uma unidade 

personificada de normas jurídicas com determinados poderes e deveres.283 

Nesse período, se destacou a preferência por utilizar a terminologia 

indivíduo em vez de pessoa. Não que o ser humano não possa ser referido 

como indivíduo, mas essa noção centralizava a ideia de unidade biológica 

clássica do cientificismo da época, enquanto, posteriormente, a utilização 

preferencial do termo pessoa acabou por carregar um peso axiológico mais 

nítido, transparecendo valores espirituais, religiosos, éticos e culturais, em que 

se realçava uma inegável consciência de si.284 

De forma geral, apesar da enorme importância teórica e prática para o 

estudo do direito e para uma adequada compreensão acerca da ciência 

jurídica, a maioria dos conceitos positivistas sofreu uma reinterpretação em 

decorrência de novos paradigmas que se inseriram na sociedade ao longo do 

 
identidade e à figura social, inclusive a intimidade. In: BELTRÃO, Silvio Romero; SIMÃO, José 
Fernando (Orgs.). Direito Civil: estudos em homenagem a José de Oliveira Ascensão. v. 2. São 
Paulo: Atlas, 2015. p. 5. 
281 MACHADO, Diego Carvalho. Capacidade de agir e pessoa humana: situações subjetivas 
existenciais sob a ótica civil-constitucional. Curitiba: Juruá, 2013. p. 40-41 
282 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 121. 
283 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 120-122. 
284 ORGAZ, Alfredo. Las personas humanas: esencia y existencia. Buenos Aires: Hamurabi, 
2000. p. 35-37. 
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século XX. A tendência jurídica, em meados do século passado, passou a 

buscar uma abertura conceitual que estabelecesse novos parâmetros 

valorativos, que não olvidasse da necessária segurança jurídica – que a 

definição precisa de tais conceitos possibilita –, mas que não ficasse apartada 

das necessárias interferências éticas e morais. Análises puramente formalistas 

e conceitualmente neutras às influências exógenas se mostraram insuficientes 

para caracterizar os novos fenômenos jurídicos. Desse modo, se possibilitou 

redefinir conceitos como o de pessoa. 

A antropologia do século XX projetou dois sistemas diversos no estudo 

da pessoa. O existencialismo e o personalismo. Em ambos, se destacavam 

alguns postulados fundamentais como a alteridade e abertura relacional. Nessa 

última, a pessoa se inseria dentro da ideia de “projeto de si” a partir de uma 

postura de caráter transcendental, ancorada num personalismo que não 

desconhecia o outro, mas que não poderia ser apenas provido por uma atitude 

meramente subjetivista, uma vez necessário constituir também a sua própria 

realidade.285 

A pessoa deixou de ser interpretada apenas com base em uma noção 

abstrata e formal, despida de concretude e historicidade em que se restringia a 

mero elemento subjetivo da relação jurídica286 para se abrir também para um 

conceito mais multifuncional e abrangente dentro de uma teoria jurídica, em 

consonância com as novas teorias surgidas ao longo do século XX. A influência 

do pensamento internacionalista de direitos humanos é uma dessas 

evidências, assim como, na seara civilista, se destacou a doutrina dos direitos 

da personalidade. 

É dentro dessa nova realidade que se colocou o pensamento pós-

positivista. O pós-positivismo é uma corrente filosófica que não pode ser 

considerada sinônimo de neoconstitucionalismo, que nada mais é do que sua 

vertente dentro do pensamento constitucionalista. Deve-se destacar que os 

pensadores pós-positivistas não passaram a defender o retorno simples das 

ideias jusnaturalistas com fundamentos abstratos e metafísicos, ou, muito 

menos, visaram a desconstrução do conhecimento científico positivista que era 

 
285 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade - Fundamentação 
Ontológica da Tutela. Coimbra: Almedina, 2008. p. 36-37. 
286 MACHADO, Diego Carvalho. Capacidade de agir e pessoa humana: situações subjetivas 
existenciais sob a ótica civil-constitucional. Curitiba: Juruá, 2013. p.47. 
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até então predominante. Há sim uma ideia de deferência ao ordenamento 

jurídico, mas balanceada por ideias como justiça e legitimidade. É o retorno da 

importância dos valores, reaproximando ética e direito.287 

O pós-positivismo ajudou a redefinir a noção de pessoa para o Direito, 

uma vez que ao privilegiar a normatividade dos princípios deu azo à 

propagação de determinados valores que se tornaram essenciais para a 

correta leitura dos mais variados conceitos jurídicos. Indubitavelmente, o 

supraprincípio da dignidade humana acabou se tornando o exemplar axiológico 

maior desse pensamento. Por conseguinte, como valor e como princípio a 

dignidade humana funciona tanto como justificação moral quanto como 

fundamento normativo para os direitos fundamentais.288 O princípio da 

dignidade humana se colocou como o valor intrínseco de todos os seres 

humanos, representando a autonomia de cada indivíduo sem se afastar, 

todavia, dos valores éticos comunitários.289 

Ao representar, desse modo, a autonomia de cada indivíduo, o princípio 

da dignidade humana se conecta intrinsicamente à própria definição de pessoa, 

pois a noção de autonomia traz luz para interpretar o indivíduo dentro da noção 

de autodeterminação, ou seja, pessoa se transmuda de uma noção abstrata e 

desprovida de valor para ser definida também como um valor em si. Desse 

modo, não se pode mais fechar o conceito de pessoa a um formalismo 

desprovido de objetividade prática: 

 
O jurista não pode, assim, cerrar essa porta aberta no sistema, 
refugiando-se num formalismo conceptual e positivo que prescinda de 
fundamentação substantiva. Deve, pelo contrário, debruçar-se sobre 
a realidade ontológica da pessoa e reconhecer que só essa realidade 
pode ser fundamento da concretização normativa desejada.290 

 

Nesse pensar, a pessoa passa a ser reinterpretada não como 

consequência de uma construção jurídica, mas como o próprio fim do Direito. 

 
287 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 328. 
288 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 
289. 
289 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 
290. 
290 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade- Fundamentação 
Ontológica da Tutela. Coimbra: Almedina, 2008. p. 14-15. 
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Toda pessoa, pelo simples fato de assim o ser, é detentora de um conjunto de 

direitos que deve garantir um núcleo mínimo de tutela, aí abarcando sua 

integridade física, seu respeito intelectual e sua formação psíquica, pois todos 

esses bens passam a ser intrinsicamente relacionados a sua dignidade. 

À vista disso, o moderno conceito de pessoa abarca seus caracteres 

principais, qual seja, um ente dotado de consciência, transcendência e 

dignidade. Um ser biológico, mas intelectual, individual sem se esquecer que é 

um ser-no-mundo, que pauta suas ações também pela noção de alteridade.291 

Tal conceito não pode olvidar o conhecimento adquirido em outros ramos do 

pensamento, como a antropologia e a fenomenologia humana.292  

Assim o conceito contemporâneo de pessoa acaba se abrindo para duas 

perspectivas. De um lado, a análise da intersubjetividade do ser, a composição 

que faz cada um ser o que é, de outro viés, a ideia de ser-no-mundo, isto é, a 

necessidade da pessoa se relacionar, se abrir ao outro para (re)definir a sua 

própria natureza. Em outras palavras: 

 
Como conciliar estas duas perspectivas? Como explicar esta 
aparente dicotomia incomunicabilidade/relatividade; 
clausura/abertura; ser em si/ser com? A solução, segundo cremos, 
não está em procurar uma síntese simplificadora, mas antes em 
assumir a totalidade destas duas dimensões na análise estrutural da 
pessoa. Pessoa é uma realidade única, porém complexa. Da unidade 
da sua realidade ontológica faz parte a complexidade destas duas 
dimensões existenciais [...]. Por isso afirmamos que o Homem, sendo 
distinctum subsistens, é um distinctum subsistens respectivum.293 

 

Como demonstrado no segundo capítulo, há atualmente uma enorme 

influência dos estudos neurocientíficos para a compreensão de determinados 

comportamentos humanos. Não só o entendimento acerca do funcionamento 

da memória é problematizado, como, de forma geral, o próprio agir humano 

está sendo colocado em destaque, o que acredito que vá possibilitar, em pouco 

tempo, um novo conceito de pessoa. 

 
291 Nos dizeres de Capelo de Souza: “Finalmente, salienta-se, numa perspectiva ético-
filosófica, que o homem, embora individualizado, não é um ser isolado, mas em permanente 
relação com os outros homens, com o mundo e consigo mesmo, assumindo aí especial relevo 
o mundo de valores a que ele aderiu, a ponto de lhe estruturar, moldar e significantizar a 
pessoalidade (Personalität)”. In: CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de 
Personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p. 112. 
292 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995. p. 110. 
293 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade- Fundamentação 
Ontológica da Tutela. Coimbra: Almedina, 2008. p. 45. 
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Importante também mencionar as novas ideias desenvolvidas pela 

bioética, que vem permitindo ampliar e abrir novos horizontes ao tema. 

Pesquisas com célula-tronco, clonagem, ética médica e científica, engenharia 

genética e vida artificial são apenas alguns dos temas que essa ampla área do 

conhecimento vem discutindo hodiernamente. Para todos esses temas, a 

necessidade de ressignificar o conceito de pessoa vem se tornando um dos 

principais temas em debate. Dentro desse pensar, a pessoa, a partir do 

clássico conceito de Boécio, vem sendo definida como uma unidade ontológica 

entre corpo e espírito, sendo uma individualidade dotada de reflexão, de um 

código genético específico e possuidor de uma inerente racionalidade que a 

individualiza.294 

A partir de todas essas definições de pessoa desenvolvidas neste tópico, 

se possibilita entender por um novo conceito dinâmico que passa a abarcar a 

compreensão de vários ramos do conhecimento, no qual se destaca a 

importante noção de originalidade. A pessoa não é um ser pronto, e sim dotada 

de uma potencialidade que vai justificar o denominado direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade. Por conseguinte, aquela pessoa 

anteriormente definida como sujeito de direitos e obrigações passa a ser 

reconhecida também a partir de um caráter multifuncional que demanda, por 

consequência, uma nova e adequada tutela do direito.295 

 

3.2 – A personalidade juridicamente tutelável 

 

Inicialmente, deve-se deixar claro que pessoa e personalidade não se 

confundem. Pode-se afirmar que pessoa é o ente e personalidade é o modo de 

ser desse ente. Pessoa é o sujeito que existe e personalidade, por sua vez, é a 

 
294 MOREIRA, Rodrigo Pereira. Direito ao livre desenvolvimento da personalidade: proteção e 
promoção da pessoa humana. Curitiba: Juruá, 2016. p. 46. 
295 Como afirma Caio Mário da Silva Pereira: “O respeito pela pessoa humana, que o 
neotomismo acentua como conteúdo fundamental da ordem jurídica, polariza as tendências 
jurídicas de nosso tempo, que desta forma reitera, após dois mil anos, a sentença de 
Hermogeniano – “omne ius hominum causa constitutum est”. Constituído o direito por causa do 
homem, centraliza este todos os cuidados do ordenamento jurídico e requer a atenção do 
pensamento contemporâneo”. In: PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: 
Introdução ao direito civil; teoria geral do direito civil. Vol. 1.  20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2004. p. 215-216. 
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disposição desse sujeito em agir de determinada maneira na condução de sua 

existência.296 

Historicamente é possível afirmar que a tutela da personalidade já era 

concebida desde os tempos da Grécia Antiga a partir da denominada dike 

kakegoria, relacionada às denominadas ofensas injuriosas.297 Entretanto, a 

construção desse conceito se deve principalmente às ideias desenvolvidas em 

Roma, em que a personalidade passou a se relacionar com a noção de status 

– particularmente aquele de ser cidadão.  

Comenta-se que durante os últimos anos da República romana, as lutas 

entre as facções opostas somada à perda de poder da autoridade central 

enfraqueceram a noção de civilitas, isto é, a correta atitude de cada cidadão 

perante os outros. Com o principado, tais condutas advindas da civilitas foram 

restauradas e se desenvolveu um padrão de conduta com elementos 

essenciais da personalidade privada. Era o respeito à existência de um 

indivíduo autônomo e capaz de auto-organizar-se, pensamento esse que serviu 

de gênese ao princípio da autonomia privada como expressão da 

personalidade jurídica.298 Destaca-se que já existia à época uma ação que tinha 

como objetivo tutelar essa personalidade, era a denominada actio iniuriarum, 

que protegia as vítimas dos denominados atos injuriosos.  

É com o antropocentrismo clássico que a noção de personalidade 

transmudou da ideia de status para a de capacidade e, posteriormente, com a 

teoria da relação jurídica, passou a significar titularidade de ser sujeito de 

direitos. Percebe-se, assim, que, nesse período, o significado de personalidade 

não se distanciava muito do conceito de pessoa e invariavelmente eles se 

confundiam. Adquiria personalidade aquele que pudesse titularizar os direitos e 

os deveres que faziam do indivíduo ser verdadeira pessoa dentro dessa 

concepção. A personalidade se configurava como o centro autônomo de 

 
296 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade - Fundamentação 
Ontológica da Tutela. Coimbra: Almedina, 2008. p. 64. 
297 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995. p. 44. 
298 CAMPOS, Diogo Leite de. Nós: Estudo sobre o Direito das pessoas. Coimbra: Livraria 
Almedina, 2004. p. 23-24. 
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direitos e deveres e não como um elemento que qualificaria o sujeito na relação 

jurídica.299 

No pensamento filosófico, desse período, o conceito de personalidade 

passou também a receber novos contornos, podendo ser compreendido como 

valor ético inerente à condição humana.300 Era compreendida como uma noção 

axiológica da personalidade a qual se somava à noção de personalidade 

existencial e à clássica ideia de personalidade jurídica patrimonialista.301 

Dessa definição que encarava a personalidade como valor axiológico, 

importante citar a contribuição do jurista germânico Heinrich Hubmann, que 

desenvolveu a denominada teoria das esferas concêntricas e possibilitou a 

formulação da teoria do núcleo da personalidade.302 Essa teoria será importante 

na análise do denominado direito ao esquecimento no quarto capítulo desta 

tese.  

Influenciado pela teoria dos valores de Nicolai Hartmann, Hubmann 

entendeu que a personalidade era formada por três elementos: pessoalidade, 

individualidade e dignidade.303 O primeiro elemento, a individualidade, se 

relaciona à singularidade humana, enquanto a pessoalidade é a relação do 

indivíduo com a exterioridade – sua eticidade – e, por fim, a dignidade insere o 

homem no contexto global, que lhe possibilita criar cultura. Ressalta-se que 

esses elementos não são estanques, pois se inter-relacionam de maneira 

dinâmica.304 

Nessa nova acepção epistemológica, a personalidade passou a ser 

compreendida como a qualidade de ser pessoa, com seus atributos, suas 

aptidões, sua reflexão interna e seu modo de agir na relação eu-mundo. 

 
299 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995. p. 106. 
300 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da Personalidade - disponibilidade relativa, 
autonomia privada e dignidade da pessoa humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 
p. 64-65. 
301 MOREIRA, Rodrigo Pereira. Direito ao livre desenvolvimento da personalidade: proteção e 
promoção da pessoa humana. Curitiba: Juruá, 2016. p. 74. 
302 De acordo com Alexy: “Em relação à teoria do núcleo da personalidade, importante 
apreender as lições de seu autor, Hans Peters, que, visando construir novos parâmetros para a 
teoria do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, defendeu que o direito deve 
proteger as expressões da verdadeira natureza humana dentro de um viés cultural ocidental”. 
In: ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva.  
São Paulo: Malheiros Editores, 2008. p. 342-343. 
303 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995. p. 143-148. 
304 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 114-116. 
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Reflexão interna que abrange, como este trabalho vem desenvolvendo, 

também as noções de memória e de reconhecimento. Dessa forma, a 

personalidade permitiu abarcar tanto relações do plano consciente quanto do 

plano inconsciente, exteriorizadas a partir de determinadas condutas.305 

Capelo de Sousa trabalha a definição de personalidade jurídica com 

ponderações advindas desse emaranhado de ideias. Para o autor lusitano, 

existe um contributo biopsicológico, ou seja, a personalidade humana é uma 

estrutura ôntica de caráter unitário, dinâmico e ilimitável em si mesmo. Há 

também um segundo contributo que é o ético-filosófico e que propaga a ideia 

da alteridade, ressaltando que a personalidade humana absorve o mundo dos 

valores da sociedade.306  

Como se analisará, no quinto capítulo desta tese, a defesa de um direito 

de ser lembrado só se torna factível se compreender a personalidade 

juridicamente tutelável sob um enfoque mais amplo. O contributo biopsicológico 

e a estrutura ôntica da personalidade acabam ofertando nova visão para esse 

bem jurídico em que incidirá de forma protetiva direitos como o defendido nesta 

tese.  

Entretanto, é importante ressaltar que essa nova concepção de 

personalidade para o Direito não se restringiu a uma construção filosófica, pois 

é inegável o processo histórico em que as mudanças foram paulatinamente 

sendo inseridas. É fundamental atentar ao fato de que, ao mesmo tempo em 

que os estudos das diferentes áreas das humanidades influenciavam a 

formulação de novos institutos jurídicos, a própria consagração legislativa 

dessas normas tinha por consequência consolidar essas novas noções no seio 

da sociedade, que, por sua vez, realimentava o processo de ressignificação 

desses conceitos jurídicos. Esse movimento cíclico sempre esteve presente no 

Direito, pois, ao mesmo tempo em que ele absorve filosofia, cultura e história, 

ele também as influencia em seu mecanismo próprio dotado de coerção e certa 

perenidade. 

 
305 BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu. A integridade psíquica e sua disciplina dentre os 
direitos da personalidade sociais. Revista de Direito Privado, São Paulo (SP), v. 14, p. 162-171. 
abr./jun. 2003. 
306 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995. p. 110-112. 
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Dentro da história do Direito pátrio, a personalidade, como bem tutelável, 

vem sendo consagrada há séculos pelas diversas ordenações. Não é correta a 

afirmação de que foi apenas com o paradigma do Estado Democrático de 

Direito, instaurado pela Constituição da República de 1988, que se estabeleceu 

a personalidade humana como objeto normativo de tutela. É correto que foi a 

partir de tal paradigma que a personalidade passou a ser encarada sob nova 

roupagem, mas, com antigas vestimentas, ela já era tratada desde os idos 

tempos das Ordenações Afonsinas. 

 Nas famosas Ordenações de Dom Afonso V, já se destacava a noção 

de lesões à honra, assim como, posteriormente, nas Ordenações Filipinas, se 

consagrou a actio iniuriarum proveniente do Direito Romano. Regulação essa 

foi mantida durante os regramentos da Constituição imperial de 1824.307 Tais 

menções pontuais de tutela à personalidade foram reafirmadas nos ditames 

oitocentistas do Código de Beviláqua, mesmo que tal normatividade não viesse 

explicitamente consagrando a tutela da personalidade com o nome específico 

de “direitos da personalidade”. 

Observa-se também que mesmo a doutrina clássica, desse período, de 

postura majoritariamente exegética, não deixou de refletir acerca de um 

significado mais abrangente de personalidade jurídica. Como exemplo, pode-se 

citar a teoria do civilista San Tiago Dantas, para quem o termo personalidade 

era entendido tanto num viés técnico-jurídico, designativo da capacidade do 

homem de ter direitos e obrigações, como o conjunto dos atributos humanos, 

inerentes a sua condição.308 

Pode-se afirmar que foi apenas com o advento da nova ordem jurídica, 

que tem na Constituição de 1988 sua base fundante, que ocorreu uma busca 

epistemológica pelos limites conceituais da personalidade jurídica. Ou seja, 

passou-se a questionar como se poderia interpretar essa personalidade, uma 

vez já traçados seus novos parâmetros ontológicos. Desse modo, o novo 

arcabouço legal, que teve no Código Civil de 2002 seu principal expoente na 

esfera privada, permitiu que a personalidade humana fosse interpretada 

também como centro da tutela jurídica nos variados atos da vida civil. Um 

 
307 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 130-134. 
308 DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil. Vol. 1. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Rio, 
1979. p. 192. 
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conceito que não pode mais ser confundido com a clássica noção de 

capacidade.309 

A personalidade humana é anterior àquela juridicamente considerada, 

servindo de alicerce para traçar os parâmetros desta. Assim a personalidade 

jurídica deve ser compreendida como o atributo reconhecido a uma pessoa 

para titularizar relações, reclamar direitos, ter determinados deveres sem se 

esquecer da conexão com a personalidade real que tem na dignidade humana 

sua justificativa ético-filosófica.310 Dessa forma, a personalidade jurídica se 

converte também em uma unidade físico-psíquico-ambiental, de caráter 

complexo, dinâmico e integrada de bens tuteláveis que se fundem e possuem 

uma dinâmica própria.311  

A personalidade juridicamente tutelável passa a significar tanto a aptidão 

de titularizar relações jurídicas como passa a abarcar um conceito que vai além 

da ideia de sujeito de direito. Nesse pensar, personalidade jurídica deve ser 

atualmente entendida como o atributo reconhecido a uma pessoa para que 

possa atuar no plano jurídico, titularizando variadas relações, incluindo aquelas 

necessárias para a proteção de seus direitos da personalidade, interpretados a 

partir de um caráter biopsicológico. 

 Personalidade jurídica também não deve ser confundida com a noção 

de capacidade jurídica, pois enquanto a personalidade tem caráter 

generalizante se relacionando a um valor jurídico de todas as pessoas, a 

capacidade é a possibilidade dessas pessoas detentoras da personalidade se 

tornarem verdadeiros sujeitos de direito.312 

Essa nova visão acerca da personalidade juridicamente tutelável 

demandou uma nova postura do Direito Civil e do pensamento civilista de 

forma geral. A criação do instituto dos direitos da personalidade só se tornou 

 
309 Como analisa Pedro Pais de Vasconcelos: “Se se partir da personalidade, entendida como 
qualidade de ser pessoa, para a atribuição de direitos e obrigações, concluir-se-á, ao contrário, 
que a titularidade de direitos e obrigações é uma simples consequência do fato de se ser 
pessoa, e não a sua causa”. In: VASCONCELOS, Pedro Pais de. Teoria Geral do Direito Civil. 
5. ed.  Coimbra: Almedina, 2008. p. 36. 
310 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil - Teoria Geral. 6. ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 104. 
311 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995. p. 199. 
312 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil - Teoria Geral. 6. ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 104-106. 
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possível com essa mudança paradigmática. Tal movimento ficou também 

conhecido como o da “repersonalização do Direito Civil”. 

 

3.3 – A repersonalização do Direito Civil 

 

Uma das principais mudanças que ocorreu com o Direito Civil nas 

últimas décadas foi a denominada “repersonalização”. O pensamento civilista 

passou por verdadeiro giro axiológico, no qual colocou o ser humano e seus 

caracteres próprios como centro gravitacional da sua ordem jurídica. 

O Direito Civil moderno fundou as suas bases dogmáticas a partir do 

advento do Código Civil Francês – o Código de Napoleão de 1804 –, que 

marcou o início da codificação do direito privado no mundo ocidental. O Código 

Napoleônico visou ser uma construção perfeita do Direito, pois buscava a 

perenidade e defendia um caráter de imutabilidade nas suas normas. O Código 

Napoleônico era supostamente a resposta para todas os dilemas vividos pela 

sociedade.313 

O Código Civil Francês buscou dar voz à principiologia do período 

revolucionário em uma legislação clara, de caráter eminentemente 

individualista que emanava um Direito que visava se cristalizar. Esse, todavia, 

pode ter sido o seu grande erro. O Direito é vivo, ele é a resposta aos anseios 

da sociedade que não vive de maneira cristalizada, muito pelo contrário, tem 

anseios, desejos de mudança e demanda uma normatização jurídica 

compatível com tais necessidades. 

A noção de um Direito pronto, que não precisa de interpretação, teve na 

Escola Exegética seu principal expoente. Na famosa afirmação de Bugnet de 

que ele não conhecia o Direito Civil, mas apenas o Código de Napoleão, 

floresceu pensadores como Toullier, Deverger e Aubry. A influência de tais 

 
313 Como leciona Caio Mario da Silva Pereira, o Código Civil francês teve inspiração na filosofia 
enciclopedista do século XVIII, que sob o comando de Diderot e D’Alembert reuniu pensadores 
da importância de Voltaire, Montesquieu, Rousseau e Jancourt. Com a subida ao poder, 
Napoleão Bonaparte – que, de tenente de artilharia vitorioso no cerco de Toulon, acumulou 
poderes até dar o golpe do famoso 18 Brumário – buscou dar estabilidade ao país após o 
turbilhão de acontecimentos da Revolução Francesa. O objetivo era a formulação de uma 
legislação que agregasse o pensamento da classe vitoriosa à época, englobando todos os 
textos relativos ao estado das pessoas e suas respectivas relações sociais. In: PEREIRA, Caio 
Mário da Silva. Código Napoleão. Influência nos sistemas jurídicos ocidentais. Revista da 
Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 32, 1989. p. 6. Disponível em: 
https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/issue/view/76. Acesso em: 16 jan. 2021. 

https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/issue/view/76
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obras foi enorme, sendo absorvidos seus ensinamentos pelo Código Civil 

Italiano de 1865, o Código Espanhol de 1889 e influenciando o Código Civil 

brasileiro de 1916, como se vislumbrava na dicotomia entre Direito Civil e 

Direito Comercial, na consagração da teoria da responsabilidade civil e na 

aplicação das teorias do ato jurídico e de suas nulidades.314 

No que concerne ao conceito de pessoa, o Código Civil brasileiro de 

1916 utilizou a expressão “sujeito de direitos” como seu sinônimo. O esboço do 

código desenvolvido por Teixeira de Freitas não fez a diferenciação entre 

pessoa como ser humano e pessoa como sujeito de direitos detentora de 

capacidade jurídica. Teixeira de Freitas, entretanto, reconheceu a existência 

dos direitos da personalidade, mas os retirava do âmbito tutelável do Direito 

Civil, pois entendia que a relação jurídica só se estabelecia entre objetos 

exteriores e os direitos da personalidade não se enquadrariam em tal 

conceito.315 

O Direito Civil do século XIX e da primeira metade do século XX via na 

propriedade seu núcleo fundamental. A relação do homem com sua posse 

adveio, como demonstrado anteriormente, de autores como John Locke, que, 

no seu viés contratualista, entendia que o principal fim de um governo era a 

proteção das posses do indivíduo, pois, assim, indiretamente se estaria 

também tutelando a própria pessoa. 

Os acontecimentos catastróficos da Segunda Guerra Mundial são 

comumente atribuídos como fatos que levaram a uma mudança de 

pensamento nas diferentes áreas do conhecimento e mais particularmente no 

Direito. Passou-se a compreender que a tutela da pessoa era o fim de 

quaisquer ordenamentos e que a flexibilização de tal noção foi a causa dos 

trágicos acontecimentos que o mundo acabara de presenciar. Refloresceu, 

nesse pensar, o ideário kantiano, que entendia a pessoa como um ser dotado 

de autonomia moral e responsabilidade pelo seu agir. Um ser possuidor de 

uma dignidade intrínseca. 

 
314 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Código Napoleão. Influência nos sistemas jurídicos 
ocidentais. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 32, 1989. p. 11-13. 
Disponível em: https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/issue/view/76. Acesso em: 
16 jan. 2021. 
315 CUNHA, Alexandre dos Santos. A normatividade da pessoa humana: o estatuto jurídico da 
personalidade e o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 49. 

https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/issue/view/76
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Foi exatamente essa dignidade que se fez presente novamente no 

pensamento filosófico e jurídico do pós-guerra.316 A pessoa deixou de ser vista 

apenas como mais um componente do mecanismo (sujeito abstrato de 

relações jurídicas, dotado de titularidade de determinados direitos subjetivos) e 

passou a ser compreendida também como um ser provido de valores, que 

deveria ser respeitado dentro de sua noção de dignidade. 

Esse momento de repersonalização do Direito, ou personalismo, não 

pode ser confundido com a ideia de individualismo. Na verdade, o 

personalismo se opõe tanto ao coletivismo estatista quanto ao individualismo 

egoístico. O individualismo é desprovido do viés ético necessário à relação 

social e o coletivismo coloca o ser humano apenas como uma engrenagem 

para o bem maior do Estado. 

De acordo com Menezes Cordeiro, o Direito Civil passou a se 

caracterizar por um personalismo ético que, nos ensinamentos de Karl Larenz 

e Manfred Wolf, teria algumas características: proteção da pessoa a partir dos 

direitos da personalidade; reconhecimento da pessoa como sujeito de direito; 

liberdade de atuação com autonomia privada; solidariedade entre as pessoas; 

responsabilidade pessoal e tutela da confiança.317 

Para essa concepção, a repersonalização do Direito Civil foi influenciada 

pela denominada constitucionalização dos vários ramos jurídicos. A influência 

da Constituição na análise do Direito como um todo é um dos assuntos mais 

debatidos, escritos e problematizados das últimas décadas. É sem dúvida um 

dos principais fenômenos que permitiu essa nova interpretação do Direito 

Privado. 

 
316 Como comentam Moraes e Magalhães: “Não é demasiado, pois, afirmar que o instituto 
jurídico é um produto do seu tempo. A expressão ‘seu tempo’, porém, não se refere, tão 
somente, à época em que o instituto jurídico foi concebido. Não: enquanto ele estiver vigente, e 
for aplicável, deverá ser analisado à luz dos princípios e valores vigentes na época da 
aplicação, de modo que tal instituto deverá estar de acordo com as tendências apontadas pela 
sociedade, não podendo, portanto, ser incompatível com os valores vigentes. Por outro lado, 
quando se está tratando de norma jurídica, deve-se ter a noção de que ela não preexiste ao 
fato sobre o qual será aplicada, mas sim nasce após a ocorrência deste, por ocasião da 
realização do trabalho criativo do intérprete. Assim, ao analisar o fato deve o jurista considerar 
os princípios e valores do ordenamento que a cada vez permitem proceder à valoração do 
fato”. MAGALHÃES, Fabiano Pinto de; MORAES, Bruno Terra de. Historicidade e Relatividade 
dos institutos e a função promocional do Direito Civil. In: SCHREIBER, Anderson; KONDER, 
Carlos Nelson (Coord.). Direito civil constitucional. São Paulo: Atlas, 2016. p. 127. 
317 CORDEIRO, Antônio Menezes. Tratado de direito civil português. 3. ed. Vol. 1, parte geral, 
tomo 1. Coimbra: Almedina, 2011. p. 371. 
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A constitucionalização do direito é uma das decorrências do fenômeno 

do neoconstitucionalismo que, por sua vez, adveio no âmago da filosofia pós-

positivista. O neoconstitucionalismo, acima de tudo, é uma concepção teórica 

que buscou superar algumas dificuldades encontradas pelos positivistas para 

solucionar casos complexos em que o raciocínio subsuntivo (caso 

concreto/norma positivada) se mostrou insuficiente.318 

Dentro do pensamento neoconstitucionalista, o reconhecimento da força 

normativa da constituição é a sua base teórica, pois permite não mais 

considerar a Constituição como um documento meramente programático de 

cunho político, uma simples carta de intenção de princípios e, sim, interpretá-la 

como norma cogente que emana seus enunciados por todo ordenamento, 

incluindo os regramentos de direito privado.  

Não foi, todavia, uma mudança fácil de ser encarada pela doutrina 

civilista tradicional. Vários autores se colocaram frontalmente contrários a tal 

constitucionalização. Utilizou-se argumentos que defendiam que o Direito Civil 

e o Direito Constitucional tutelam grandezas distintas e há o temor do 

esvaziamento dos princípios clássicos do Direito Civil de tradição romanística e 

construção milenar. Interpretar essas novas mudanças da civilística como um 

evoluir interno do próprio Direito Civil, ou como decorrência das influências 

 
318 Como ensina Luís Roberto Barroso, o neoconstitucionalismo tem três grandes marcos. 
Primeiro há o marco histórico, uma vez que surge dos, anteriormente comentados, resultados 
terríveis da Segunda Guerra Mundial e, particularmente, como resposta encontrada pelos 
países europeus ao formular suas novas cartas de direitos. Nesse ínterim se destaca a Lei 
Fundamental de Bonn (Constituição alemã de 1949). O segundo grande marco é o filosófico, 
uma vez que a filosofia pós-positivista primou defender determinados valores caros para a 
sociedade à época, particularmente a defesa da dignidade humana como valor. O marco 
filosófico do pós-positivismo surgiu como gênese das duas grandes correntes de pensamento 
paradigmático do Direito do período: o jusnaturalismo e o positivismo. Enquanto o 
jusnaturalismo moderno reaproximou a lei da razão, com crença em uma justiça universal, o 
positivismo, ao seu turno, buscou a objetividade científica, dando proeminência à lei. O pós-
positivismo aglutinou, assim, as duas ideias sem desconstituir os postulados positivistas, mas 
dando azo às noções de justiça e legitimidade. As ideias pós-positivistas conectaram as 
demandas positivistas de certeza e objetividade com os juízos morais e uma revalorização da 
razão prática, que passou a ser interpretada sob os contornos de uma nova hermenêutica. O 
terceiro e último grande marco é o teórico que tem três grandes postulados: 1) 
desenvolvimento de nova dogmática na interpretação constitucional (compreensão dos 
princípios como normas e técnicas de solução de conflitos entre estas normas); 2) expansão da 
jurisdição constitucional (defesa dos direitos fundamentais e ampliação do controle de 
constitucionalidade) e, por fim: 3) reconhecimento da força normativa da constituição. In: 
BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 
282-306. 
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diretas do pensamento pós-positivista319 se torna uma discussão mais de 

conteúdo histórico do que fundamental para compreensão das características 

desse processo. O Direito Civil seja por um motivo ou por outro vem 

caminhando junto com o Direito Constitucional na defesa dessa pessoa 

multifacetada. 

Acima de tudo, entender o Direito Civil sob a influência dos princípios 

também consagrados na Constituição é ter em mente a ideia de unidade do 

ordenamento jurídico, uma vez que o intérprete deve sempre primar pela 

coerência, sem o afã de cindir o ordenamento em seções em que não haja a 

necessária interligação. Deve-se, assim, utilizar o cânone da totalidade e 

entender que o Direito Civil não está sendo publicizado320 quando contraposto 

ao Direito Constitucional, mas, sim, passando por uma necessária influência 

axiológica das balizas que dão contorno à leitura dos seus vários institutos, 

uma vez que todos eles estão inseridos dento do paradigma do Estado 

Democrático de Direito.321 

 
319 “Os civilistas deram-se conta de que a centralidade de sua disciplina tinha migrado 
definitivamente para a Constituição. O ideário liberal-burguês triunfante da Revolução Francesa 
tinha cindido a ordem pública do citroyen, de um lado, e a ordem privada do bourgeois – 
protegendo seus negócios com o Código Civil –, de outro lado. Estado separado da sociedade 
civil: para aquele, a constituição política; para esta, o Código Civil, como constituição do 
homem comum, nas relações privadas. Duas constituições simultâneas, portanto, duas esferas 
jurídicas não comunicantes. Consequentemente, o Direito Civil e o Direito Constitucional 
desenvolveram-se inteiramente distanciados, um do outro; ao primeiro destinaram-se os efeitos 
concretos da vida privada e ao segundo os efeitos simbólicos das normas entendidas como 
essencialmente programáticas, que só alcançariam a plenitude normativa com a legislação 
ordinária. Esse dualismo exerceu uma força de sedução que persiste até os nossos dias, no 
senso comum dos juristas”. LÔBO, Paulo. A constitucionalização do Direito Civil Brasileiro. In: 
TEPEDINO, Gustavo (Org.). Direito Civil contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade 
constitucional: Anais do Congresso Internacional de Direito Civil-Constitucional da Cidade do 
Rio de Janeiro. São Paulo: Atlas, 2008. p. 19. 
320 Como analisa Lôbo: “É importante observar que o fenômeno da constitucionalização dos 
direitos não se confunde com o que no Brasil se denominou de publicização. Esta é entendida 
como supressão de matérias tradicionais de direito privado transladadas para o âmbito do 
direito público. LÔBO, Paulo. A constitucionalização do direito civil brasileiro. In: Direito civil 
contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional: Anais do Congresso 
Internacional de Direito Civil-Constitucional da Cidade do Rio de Janeiro. TEPEDINO, Gustavo 
(Org.). São Paulo: Atlas, 2008. p. 19. 
321 Como pondera Schreiber: “Como se vê, o Direito Constitucional não é ‘o conjunto de normas 
constitucionais que cuida de Direito Civil’, nem se trata tampouco de uma tentativa de esvaziar 
o Direito Civil, transferindo alguns de seus temas (família, propriedade etc.) para o campo do 
Direito Constitucional. Trata-se, muito ao contrário, de superar a segregação entre Constituição 
e Direito Civil, remodelando os seus institutos a partir das diretrizes constitucionais, em 
especial dos valores fundamentais do ordenamento jurídico”. SCHREIBER, Anderson. Direito 
Civil e Constituição. In: SCHREIBER, Anderson; KONDER, Carlos Nelson (Coords.). Direito 
Civil Constitucional. São Paulo: Atlas, 2016. p. 2. 
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Nesse pensar, é de se destacar os estudos do jurista italiano Pietro 

Pelingieri que defendeu o caráter unitário do ordenamento jurídico, pois, 

conjuntamente com a natureza normativa da Constituição, o pluralismo de 

fontes do Direito e a renovada teoria da interpretação jurídica, com viés de 

aplicabilidade, exemplificaram essa nova postura do Direito.322 A norma 

constitucional passa a ser a razão primária a partir de um ponto de vista 

funcional e não apenas como regra hermenêutica, permitindo se fazer incidir 

sobre o conteúdo das relações privadas e das situações subjetivas, emanando 

e funcionalizando valores.323 

Um Direito Civil com ampla carga valorativa permite colocar os 

denominados princípios fundamentais como um de seus centros axiológicos, 

incluindo os denominados fundamentos constitucionais, que abrangem a 

cidadania, os valores sociais do trabalho, o pluralismo político e, claro, a 

dignidade da pessoa humana. Nesse aspecto, essa tal dignidade, base dos 

direitos da personalidade, passa a se destacar, pois, inegavelmente, devido a 

sua abrangência e densidade normativa, acaba servindo de vetor de todo um 

aparato protetivo para essa pessoa de composição biopsicológica e social. 

O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser encarado, assim, 

como um supraprincípio, pois dele surgem outros princípios decorrentes da sua 

enorme carga valorativa, assim como também são supraprincípios, no 

ordenamento jurídico, o da legalidade e o da proporcionalidade. A dignidade da 

pessoa tem como vetor a integridade plena do homem nas suas mais 

diferentes esferas: psíquica, física e intelectiva e se relaciona diretamente com 

o direito à liberdade, pois só é dignificado aquele que possui autodeterminação. 

A dignidade se torna, portanto, o núcleo axiológico no qual gravitam esses 

direitos da personalidade. 

Obviamente, se deve ter cuidado para não utilizar o princípio da 

dignidade humana como uma válvula de escape que justifique a existência de 

quaisquer outros direitos correlatos, incluindo algum outro direito da 

personalidade que não possua uma adequada fundamentação ética: 

 
322 PERLINGIERI, Pietro. A doutrina do Direito Civil na legalidade constitucional. In: 
TEPEDINO, Gustavo (Org.). Direito Civil contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade 
constitucional: anais do Congresso Internacional de Direito Civil-Constitucional. São Paulo: 
Atlas, 2008. p. 1 
323 PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil na Legalidade Constitucional. Tradução de Maria 
Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 590. 
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[...] descabe igualmente pretender – de forma inócua – encontrar uma 
disposição normativa mais ampla do que as já existentes em nosso 
ordenamento jurídico e o art. 1.º, III, da CF/1988 consagra o 
indispensável reconhecimento à dignidade da pessoa humana, sem a 
qual inexiste uma ordem jurídica efetivamente justa e sempre com a 
relevância e adequação que estão na gênese de tal dispositivo. Para 
tanto, destacamos que outro esforço deve ser feito no sentido de 
evitar que ocorra qualquer distorção ou mesmo uma banalização dos 
direitos da personalidade ou que seja igualmente ameaçado o seu 
próprio fundamento – a “dignidade da pessoa humana” – na medida 
em que esta é diuturnamente invocada fora de seu contexto e citada 
para justificar questões totalmente distintas em projetos de lei, 
julgados, monografias, dissertações e teses, sem olvidar de seu uso 
constante em petições como uma vazia peça de retórica.324 

 

Essa dignidade, no entanto, não limitou sua influência à seara civil, pois 

paralelamente há uma inegável incidência de seu vetor axiológico na 

interpretação conjunta tanto dos denominados direitos fundamentais de 

natureza constitucional quanto dos próprios direitos humanos no plano 

internacional. Todos esses direitos, de certa forma, contemplam a defesa de 

bens jurídicos de natureza similar aos direitos da personalidade. Faz-se, assim, 

nesse momento, uma necessária diferenciação conceitual desses diversos 

planos normativos, com o objetivo de encontrar os limites em que os direitos 

personalísticos possam ser aplicados adequadamente ao direito que aqui se 

defende. 

 

3.4 – Os direitos da personalidade, os direitos fundamentais e os direitos 

humanos 

 

Vive-se indubitavelmente na Era dos Direitos, expressão consagrada na 

obra homônima de Norberto Bobbio. Tem-se, como nunca, uma infindável lista 

de direitos consagrados pelos mais variados documentos normativos nacionais 

e internacionais. Desde quando os sofistas, na Grécia antiga, falaram em 

“direito natural” até as últimas obras que defendem a existência de direitos de 

terceira, quarta, quinta e infindáveis gerações,325 ou, em outro vocábulo, 

 
324 MORATO, Antonio Carlos. Quadro geral dos direitos da personalidade. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 106/107, p. 121-158. 
jan./dez. 2011/2012. p. 131. 
325 Nos dizeres de Norberto Bobbio: “O que dizer dos direitos de terceira e de quarta geração? 
A única coisa que até agora se pode dizer é que são expressão de aspirações ideais, às quais 
o nome de “direitos” serve unicamente para atribuir um título de nobreza. Proclamar o direito 
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dimensões. Não só se criaram normas protetivas como essas se agruparam ao 

sabor de um determinado ramo do direito. 

É extremamente comum escutar que as pessoas não conhecem os seus 

direitos e, consequentemente, a propagação de mecanismos tanto no direito 

interno quanto no direito internacional, consagrando uma variada gama de 

alternativas jurídicas, tende a propagar a ideia de que as pessoas estão 

protegidas por garantias diversas e que se passa a viver em um momento em 

que graves ofensas aos direitos mais fundamentais não deixarão de ser 

tutelados.  

Deve-se, todavia, constatar que houve uma indiscriminada propulsão de 

termos, com significados muito próximos que se espalharam pelos diversos 

textos normativos e acabaram por gerar uma certa confusão terminológica 

tanto na doutrina quanto para os operadores jurídicos. Fala-se em direitos 

humanos, direitos do homem, direitos da pessoa, direitos da personalidade, 

direito natural, direitos fundamentais, liberdades fundamentais, liberdades 

públicas. São usados comumente como sinônimos sem uma adequada 

diferenciação metodológica e se espalham de acordo com a ramificação do 

Direito em que se enquadra o respectivo estudo. O resultado infelizmente é 

uma compreensão parcial desses fenômenos e uma dificuldade de interpretá-

los como pertencentes a um conjunto ontologicamente semelhante.326 

 
dos indivíduos, não importa em que parte do mundo se encontrem (os direitos do homem são 
por si mesmos universais), de viver num mundo não poluído não significa mais do que 
expressar a aspiração a obter uma futura legislação que imponha limites ao uso de substâncias 
poluentes. Mas uma coisa é proclamar esse direito, outra é desfrutá-lo efetivamente. A 
linguagem dos direitos tem indubitavelmente uma grande função prática, que é emprestar uma 
força particular às reivindicações dos movimentos que demandam para si e para os outros a 
satisfação de novos carecimentos materiais e morais; mas ela se torna enganadora se 
obscurecer ou ocultar a diferença entre o direito reivindicado e o direito reconhecido e 
protegido. Não se poderia explicar a contradição entre a literatura que faz a apologia da era 
dos direitos e aquela que denuncia a massa dos “sem-direitos”. Mas os direitos de que fala a 
primeira são somente os proclamados nas instituições internacionais e nos congressos, 
enquanto os direitos de que fala a segunda são aqueles que a esmagadora maioria da 
humanidade não possui de fato (ainda que sejam solene e repetidamente proclamados)”. In: 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004, p. 29. 
326 SALDANHA, Roberto Brandão Federman. Direitos Fundamentais e Direitos Humanos: A 
falácia da diversidade terminológica. In: MEGALE, Maria Helena Damasceno e Silva (Org). A 
invocação da justiça no discurso juspolítico. Belo Horizonte: Imprensa Universitária da UFMG, 
2013. p. 261. 
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A análise adequada demanda que se busque não se perder nesse 

emaranhado de variações terminológicas, uma vez que o rigor técnico tem o 

objetivo de não desnaturar os próprios bens tutelados por esses institutos. 

Na história da formulação terminológica desses direitos, filósofos como 

Grócio, Hobbes e Locke tinham preferência pela utilização do termo direito 

natural, uma vez que objetivavam ressaltar o caráter precedente ao pacto 

social, tendo em vista serem, em suas visões, direitos inatos, advindos da 

essência das coisas ou da razão humana na vertente jusracionalista. Os 

direitos fundamentais seriam, por sua vez, uma extensão jurídico-positiva dos 

direitos naturais, ou, para uma segunda corrente, a expressão da natureza 

racional do ser humano.327 

A vertente do jusnaturalismo axiológico, ao seu turno, defendeu que os 

direitos naturais seriam formados por valores jurídicos suprapositivos. Destaca-

se nesse pensamento a doutrina de Nicolai Hartmann e Max Scheler.328 Aos 

poucos, essa corrente do jusnaturalismo axiológico foi sendo bastante 

combatida pela sua falta de objetividade e por um elevado grau de 

arbitrariedade. Passou-se a buscar, então, uma teoria que considerasse esse 

direito fundamental a partir de valores éticos que não fossem invariáveis e não 

existissem per se. Destaca-se, nessa tentativa, a formulação da teoria dos 

direitos morais, que propagou a ideia da correlação de um direito fundamental 

conjugado com o princípio da dignidade humana, mas sem o apego à ideia de 

direito natural e nem se circunscrever a uma historicidade pura e desprovida de 

preocupações éticas.329  

Na era das grandes codificações, com o afastamento da tradição 

jusnaturalista em decorrência das diversas críticas recebidas pelo modo como 

se passou a encarar o direito e a sociedade, o termo “direito natural” acabou 

 
327 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos fundamentais - retórica e historicidade. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004. p. 7-12. 
328 Para Scheler, a inteligência e a faculdade de decidir não seriam o diferencial da natureza 
humana e sim o seu espírito. O autor defendeu a dignidade humana – expressão das 
condições históricas, antropológicas e culturais do homem – como fundamento da existência 
de tais direitos. In: SCHELER, Max. El puesto del hombre en el cosmos. Tradução para o 
espanhol de José Gaos. 6. ed. Buenos Aires: Editorail Losada, 1967. p. 55-57. 
329 Para essa corrente, os valores são essências ideais, existentes per si, anteriores e 
independentes de quaisquer experiências, formando uma ordem eterna e integrada por 
princípios invariáveis. Tal ordem não seria compreendida somente pela razão, mas também 
pela intuição de sua evidência. In: PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado 
de Derecho y Constitución. Madrid: Tecnos, 1995. p. 138-141. 
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sendo paulatinamente substituído por “direito fundamental” nos países 

germânicos e pela expressão “liberdades públicas” na França. No âmbito da 

common law (lei comum), ocorreu igualmente a proliferação de termos 

designativos dessa mesma espécie. No âmago da Bill of Rights inglesa, foram 

consagradas expressões como direitos do indivíduo, direitos civis, liberdades 

civis e liberdades individuais. Por sua vez, no direito brasileiro, foram 

positivadas as expressões direitos civis e direitos individuais e políticos desde a 

Constituição imperial de 1824.330 Nas constituições que se seguiram, foram 

utilizadas as terminologias: direitos do homem e direitos do cidadão. Ressalta-

se que foi somente com o advento da Constituição de 1988 que se adotou, no 

Título II, a nomenclatura “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”.331 

A expressão direitos humanos, por sua vez, passou a ser utilizada mais 

de acordo com os parâmetros do antigo direito natural, como sinônimo de 

direito pertencente a todos.332 Diferentemente dos direitos fundamentais 

germânicos e das liberdades públicas francesas, a aceitação terminológica de 

direitos humanos só veio a ocorrer no século XX com a promulgação da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 1948. Tal 

declaração significou a visão conciliatória entre os direitos liberais do ocidente 

e o socialismo marxista do bloco dividido pela cortina de ferro. O caráter 

universal de tal carta possibilitou aos autores internacionalistas diferenciarem 

os direitos humanos dos demais direitos consagrados nos ordenamentos 

internos. Aos direitos humanos, foi dado um escopo de universalidade, que 

teve o objetivo de tutelar todos os cidadãos nos mais diversos sistemas 

políticos, enquanto os direitos fundamentais passariam a ter uma aplicabilidade 

limitada aos parâmetros de cada direito interno. Particularmente a Constituição 

de 1988, em seu artigo 4º, II, consagrou como um dos princípios das relações 

 
330 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos fundamentais - retórica e historicidade. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004. p. 17-22 
331 Ressalta-se que, na atualidade, vem se compreendendo os direitos fundamentais como 
verdadeiras normas, que enunciam princípios jurídicos. Dentre os principais defensores de tal 
teoria, encontra-se Robert Alexy que defende que os direitos fundamentais são princípios 
normativos, em uma concepção a prima facie. Tal teoria permite a formulação de um modelo 
regra/princípio pelo qual os direitos fundamentais passam a exercer papel central. Ressalta-se 
que Alexy não se vincula à diferenciação entre Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, se 
utilizando da expressão Direito Fundamental ao longo de toda a sua obra. In: ALEXY, Robert. 
Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva.  São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008. p. 280-302. 
332 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos fundamentais: retórica e historicidade. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004. p. 21-22. 
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internacionais: “a prevalência dos direitos humanos”, ou seja, se utilizou do 

termo consagrado na doutrina internacionalista. 

Assim os direitos humanos assumiram seu escopo voltado para o direito 

internacional, enquanto os direitos fundamentais representaram o poder político 

do Estado de escolher determinados bens a serem positivados nas respectivas 

cartas com o valor da fundamentalidade. Os direitos humanos passaram a 

corresponder a uma consciência ética coletiva, que seria a resposta aos 

principais anseios de tutela de toda a comunidade jurídica internacional, ainda 

que não reconhecida nas particularidades dos planos jurídicos internos.333 Não 

fica difícil compreender a tão debatida questão da prevalência, ou não, das 

normas internacionais frente ao direito interno. Para os autores que sustentam 

que os direitos humanos são o resultado de uma consciência ética coletiva, a 

resposta será sempre pela sua superioridade frente à normatividade de cada 

Estado.334 

Enquanto a discussão conceitual entre direitos humanos e direitos 

fundamentais se estabeleceu no âmbito do direito público, paulatinamente se 

formulou a noção de direitos da personalidade no âmbito do direito privado. 

Obviamente, tal construção conceitual não ocorreu de maneira linear, pois foi 

decididamente influenciada não só por teorias jurídico-filosóficas, mas 

principalmente pelos acontecimentos históricos. 

A doutrina civilista atualmente sustenta que os direitos da personalidade 

são aqueles que o ser humano possui em face de sua condição como tal, 

enquanto os direitos fundamentais são destinados às relações do particular 

com o Estado. Todavia, essa noção de direitos fundamentais não encontra 

mais guarida na doutrina pós-positivista, uma vez que a concepção 

verticalizada dos direitos fundamentais ganhou a companhia de uma 

igualmente importante concepção horizontalizada de tais direitos. 

Os direitos fundamentais não são apenas direitos negativos – de defesa 

– frente a indevidas ingerências do Estado na liberdade de agir do particular. O 

 
333 COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008. p. 58-60. 
334 SALDANHA, Roberto Brandão Federman. Direitos Fundamentais e Direitos Humanos: A 
falácia da diversidade terminológica. In: MEGALE, Maria Helena Damasceno e Silva (Org). A 
invocação da justiça no discurso juspolítico. Belo Horizonte: Imprensa Universitária da UFMG, 
2013. p. 270. 
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Estado tem também a função de implementar variadas ações que permitem a 

aplicabilidade imediata desses direitos – os denominados direitos fundamentais 

sociais ou direitos de prestação – dentro da compreensão dessa denominada 

eficácia horizontalizada.335 Tal tipo de eficácia mantém relação direta com outra 

dimensão dos direitos fundamentais: a dimensão objetiva. 

Nessa dimensão objetiva, os direitos fundamentais compõem uma 

ordem de valores que irradia – designada eficácia irradiante – determinadas 

diretrizes axiológicas para que o intérprete possa aplicar os valores éticos que 

esses direitos fundamentais carregam. Consequentemente, esses valores são 

irradiados também para o direito privado e encontram nos direitos da 

personalidade os melhores exemplares de um Direito Civil repersonalizado e 

em constante diálogo com um dos fundamentos da República: a dignidade 

humana. Desse modo, percebe-se, mais uma vez, como os direitos 

fundamentais e os direitos da personalidade se comunicam até pelas suas 

respectivas aplicabilidades. 

A interpretação restrita aos denominados “direitos em espécie” deixa 

ainda mais claro a interseção desses dois tipos de direitos. Direito à vida, 

direito à intimidade, direito à integridade física e direito à liberdade de 

consciência são direitos pertencentes aos núcleos fundamentais e da 

personalidade. Pode-se afirmar que existem alguns direitos fundamentais que 

não são direitos da personalidade, principalmente aqueles relacionados à 

ordem econômica ou mesmo alguns direitos difusos que não se vinculam à 

proteção da personalidade, mesmo em um abrangente caráter bio-psíquico-

social analisado no tópico anterior. 

Entendo, contudo, difícil argumentar que algum direito da personalidade 

não possa ser definido também como um direito fundamental, apesar de 

posicionamento contrário por parte da doutrina.336 Isso se justifica uma vez que 

 
335 Há crítica em relação ao termo “eficácia horizontal”, uma vez que não existiria, a princípio, 
uma relação de igualdade, isto é, de verdadeira horizontalidade entre os particulares, 
principalmente em decorrência do poderio econômico de grandes empresas, que agem em real 
superioridade fática em relação aos indivíduos. 
336 Como ressalta Gediel e Pinheiro: “O reconhecimento constitucional da dignidade da pessoa 
humana enseja uma assimilação entre direitos da personalidade e direitos fundamentais. 
Porém, há certos bens da personalidade que são tutelados juscivilisticamente, mas que não se 
revelam como essenciais. Por outro lado, há direitos fundamentais que não tutelam 
diretamente bens da personalidade humana, como o direito da propriedade privada e o direito 
de acesso aos tribunais.” GEDIEL, José Antônio Peres; PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. Dos 
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os direitos personalísticos tutelam a pessoa nos seus aspectos mais 

essenciais. É evidente que eles possuem, assim, a fundamentalidade 

característica desses direitos. Dessa forma, demandam a tutela pelo Estado 

mesmo quando não expressamente positivados na Constituição. A aplicação 

da dimensão objetiva, da eficácia horizontal e a compreensão do ordenamento 

jurídico sob o prisma da totalidade certamente permitem a defesa de tal 

posição. 

 

3.5 – O instituto dos direitos da personalidade 

 

Os direitos da personalidade surgiram, como demonstrado nos tópicos 

anteriores, como um instituto ancorado em determinados pilares. 

Paradigmaticamente, como expoente de um novo Direito Civil que, ao mesmo 

tempo em que se tornou aberto para a necessária confluência com os 

princípios constitucionais, colocou a pessoa como expoente gravitacional da 

sua normatividade. Ontologicamente foi figura advinda da filosofia pós-

positivista e da elevação do princípio da dignidade da pessoa humana como 

centro empírico deste novo tempo. Historicamente, o instituto se estabeleceu 

como resposta jurídica-civilista aos desrespeitos aos direitos mais essenciais 

das pessoas ocorridos principalmente durante a Segunda Guerra Mundial.337 

Inicialmente, na doutrina italiana, por exemplo, foi compreendido como 

uma categoria autônoma, pois devido ao seu caráter de essencialidade tinha 

como principal função tutelar o principal direito subjetivo do ser humano.338 O 

instituto também recebeu especial atenção no direito português, extremamente 

influente na formulação dos ditames do novo Código Civil brasileiro de 2002. 

De acordo com a doutrina lusitana, os direitos da personalidade podem ser 

 
Códigos às Constituições: os direitos fundamentais da personalidade. In: CONRADO, Marcelo; 
PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. Direito Privado e Constituição - Ensaios para uma recomposição 
valorativa da pessoa e do patrimônio. Curitiba: Juruá, 2009. p. 73-74. 
337 Pode-se afirmar que coube à doutrina civilista alemã conferir os contornos desse novo 
instituto. Utilizando-se dos ensinamentos de autores, como Carl Neuner e Otto Von Gierke, a 
escola alemã traçou os principais caracteres dos direitos personalísticos. A partir de então, tal 
instituto recebeu guarida por quase toda Europa ocidental. Na Alemanha, no BGB, foram 
consagrados nos artigos 1º, 2º e § 823, por sua vez, na França, constaram do Code Civil 
Français em seu artigo 1.382, na Itália, fizeram parte da Constituição de 1947 nos artigos 2º e 
3º e, por fim, no Código Civil português, de 1966, tiveram guarida no artigo 70, 1º. 
338 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. Tradução de Adriano Vera Jardim e 
Antonio Miguel Caeiro. Lisboa: Livraria Morais, 1961. p. 31. 
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definidos como o conjunto de direitos titularizados por toda e qualquer pessoa 

em virtude de sua condição humana,339 direitos que protegem os denominados 

bens da personalidade, ou seja, o real e potencial físico, psíquico e intelectual 

de cada ser humano em concreto, abrangendo seu caráter dinâmico-evolutivo 

e socio-ambientalmente integrado.340  

Quanto à sua natureza, há uma antiga discussão se tais direitos 

poderiam ser classificados como direitos inatos. Não há de se negar que tal 

concepção advém de uma enraizada visão jusnaturalista que acredita que tais 

direitos defendem valores inerentes ao homem enquanto tal, como se 

exemplifica no direito à vida, à higidez física, à intimidade e à honra.341 Entende-

se que a ausência de tais direitos torna a personalidade algo irrealizável e 

desprovida de valor concreto.342 Entretanto, doutrina contrária interpretou que 

tais direitos, na verdade, são provenientes de uma construção histórica. Em 

consonância com os ensinamentos da Escola Histórica do Direito, tal doutrina 

se contrapôs ao jusnaturalismo iluminista e defendeu a tese de que há uma 

construção paulatina dos então denominados “direitos dos indivíduos”. Há 

também que se ressaltar a corrente positivista que afirmou que os direitos da 

personalidade são meros reflexos do direito objetivo positivado. 

 No meu entender, os direitos da personalidade são realmente 

decorrentes de uma construção histórica e sociocultural, pois, como 

demonstrado, tal instituto só ocupou posição de destaque, no pensamento 

jurídico, após uma conscientização de sua importância como detentor dos mais 

fundamentais bens tutelados na ordem jurídica. Ao longo dos séculos, a 

pessoa nem sempre foi a protagonista dos ditames legais.  

Da mesma forma, é possível tecer críticas ao entendimento de que os 

direitos da personalidade se restringem a ofertar uma tutela exclusivamente 

subjetiva, ou seja, a possibilidade única de cada um agir individualmente na 

defesa de um direito específico que entenda ter sido lesado. Isso ocorre por 

dois motivos: primeiramente, os direitos da personalidade hoje possuem um 

 
339 VASCONCELOS. Pedro Pais de. Teoria Geral do Direito Civil. Coimbra: Almedina, 2005.  p. 
35-37. 
340 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995. p. 117. 
341 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2003.  p. 1. 
342 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2003. p. 6. 



156 

 

caráter objetivo tão, ou até mais importante que seu viés subjetivo. Em 

segundo lugar, é insuficiente falar em direitos da personalidade específicos e 

devidamente positivados, uma vez existir um igualmente importante direito 

geral da personalidade. 

Não se pode compreender os direitos da personalidade apenas como 

direitos que geram uma posição de vantagem do sujeito frente a uma ofensa, 

lhe possibilitando utilizar determinados meios jurídicos para prevenir ou reparar 

lesões. Os direitos da personalidade compõem também verdadeiro quadro-

modelo que emana valores e propaga primariamente a defesa da dignidade 

humana. Tendo como parâmetro o já mencionado princípio da totalidade, ou 

também designado princípio da unidade do ordenamento, fazem parte desse 

quadro-modelo não apenas os direitos da personalidade da seara civilista, mas 

também os direitos humanos do direito internacional, os direitos fundamentais 

constitucionalizados, o direito penal das pessoas e as outras garantias que 

giram em torno dos direitos mais essenciais da pessoa.343 

É a confluência desse prisma objetivo com a inegável existência de 

mecanismos advindos do caráter subjetivo – possibilidade de demandar a 

tutela frente a uma ofensa a um determinado direito da personalidade – que se 

permite uma compreensão adequadamente ampla de tal instituto. 

Entretanto, é possível afirmar que atualmente o estudo dos direitos da 

personalidade passa por três problemáticas centrais: sua compreensão como 

conjunto unitário; seu paralelismo com os direitos fundamentais e a sua 

banalização como categoria jurídica histórica.344 Tratou-se já do segundo 

problema e não se desconhece as críticas que afirmam que ao ampliar 

sobremaneira o escopo de tal instituto se estaria quase que abarcando um 

“continente de direitos”, sem as adequadas limitações que todo instituto jurídico 

merece ter.345 Argumenta-se que se tudo for direito da personalidade, não se 

está delimitando adequadamente aqueles bens primordiais, que caracterizam a 

essencialidade do instituto. Acredito que a adequada limitação deve ocorrer no 

 
343 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de personalidade. Coimbra: Almedina, 2006. p. 51. 
344 MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JÚNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato. Principais 
problemas dos direitos da personalidade e estado-da-arte da matéria no direito comparado. In: 
MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JÚNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato (Orgs.). 
Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2012. p. 23. 
345 KAYSER, Pierre. Les droits de la personnalité: aspects théoriques et pratiques. Revue 
Trimestrielle de Droit Civil, Paris: Sirey, v. 70, n. 3, p. 445-509, jil./sept. 1971. p. 455. 



157 

 

caso concreto sem aprioristicamente excluir determinado direito da tutela 

maior, dado que em decorrência de seu próprio caráter fluido não podem existir 

prévias limitações abstratas. 

Quanto à primeira crítica, é possível defender a existência tanto dos 

direitos da personalidade em espécie abrangidos pelo Código Civil de 2002 

quanto abrir seu escopo a outros direitos da personalidade espalhados pela 

legislação – incluindo alguns direitos fundamentais da Constituição – e outros 

que vierem a ser criados dentro da lógica do direito geral da personalidade. 

Particularmente, o Código Civil de 2002, no seu Capítulo II, elencou os 

direitos da personalidade em espécie. Desse rol, constam direitos como o 

direito à vida, à integridade física, ao nome, à imagem e à privacidade. 

Afastando-se do paradigma liberal do Código Civil de Beviláqua, o Código Civil 

de 2002 se inseriu de forma ambígua no ordenamento jurídico pátrio. 

Incontestável sua raiz individualista, que ainda manteve na propriedade privada 

um dos seus principais pilares, mas igualmente é socialmente inovador em 

outros aspectos, principalmente, quando dialoga com a Constituição da 

República de matiz social e promulgada pouco mais de uma década antes da 

codificação civil. Dessa confluência de ideias, a propriedade está, por exemplo, 

temperada por uma função social, as relações privadas têm no princípio da 

igualdade um dos seus mais importantes parâmetros, a liberdade contratual 

passa a ser pautada pela boa-fé e os direitos da personalidade se consagraram 

como produto da junção dos movimentos pós-positivista e neokantiano que 

vislumbraram conjuntamente uma repersonalização ética do direito.  

Assim esses direitos da personalidade têm características inegáveis, que 

são amplamente consideradas na doutrina. São, por exemplo, direitos 

absolutos,346 extrapatrimoniais347 e imprescindíveis.348 

 
346 Primeiramente, os direitos da personalidade são considerados absolutos, ou seja, seu titular 
pode exigir o respeito a tais direitos de quaisquer pessoas, incluindo tanto aquelas de direito 
privado quanto de direito público. Ao se falar em direito absoluto, há uma certa semelhança 
lógica com a clássica noção civilista que define os direitos reais como sendo igualmente 
direitos de tal espécie. Nesse pensar, a partir do critério da oponibilidade, os direitos da 
personalidade se caracterizam por serem direitos erga omnes. Dessa forma, são direitos que 
não demandam a preexistência de uma relação jurídica e nem dependem de quaisquer outras 
pessoas – a não ser o próprio titular – para sua fruição. In: GARCIA, Enéas Costa. Direito geral 
de personalidade no sistema jurídico brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2007. p. 41. 
347 Os direitos da personalidade são também extrapatrimoniais, isto é, não é atribuído 
economicidade ao patrimônio do particular em decorrência de sua existência, isto é, não há 
valor econômico em si para o titular. Tal característica não significa que determinadas 
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Um ponto fundamental para este trabalho é compreender outras duas de 

suas principais características: a vitaliciedade e a intransmissibilidade. A 

primeira delas é aquela que dita que os direitos personalísticos perduram por 

toda a vida do indivíduo e cessam com a sua morte, a segunda, por sua vez, 

parte do pressuposto de que os direitos da personalidade são incomunicáveis a 

outra pessoa. Quanto ao último aspecto, o Código Civil349 excepciona os casos 

previstos em lei, sendo possível, por exemplo, a transmissão da imagem da 

respectiva pessoa. 

 Uma das indagações que esta tese propõe a responder é se os direitos 

da personalidade cessariam com a morte da pessoa, ou poderiam ser 

transmitidos com o falecimento de seu detentor. Este trabalho não entrará nas 

inúmeras e complexas discussões de quando começa e quando termina a vida 

da pessoa, apenas partirá da indagação da possibilidade de perpetuação de 

um direito da personalidade juridicamente tutelável após a morte do indivíduo. 

O capítulo final deste trabalho trará essa discussão, de forma mais 

pormenorizada, quando tratar das exemplificações do direito de ser lembrado.  

 
manifestações patrimoniais não possam advir de tais direitos, como a possibilidade do titular de 
um direito da personalidade, que foi ofendido, demandar a devida recomposição patrimonial. 
Os famosos danos morais e materiais. Particularmente quanto às ofensas geradoras de dano 
moral, ressalta-se que a jurisprudência vem entendendo que a ofensa a um direito da 
personalidade é in re ipsa, ou seja, não se precisa provar que ela resultou em algum 
aborrecimento, dor ou efetivo prejuízo para o lesado, uma vez que a própria ofensa ao direito 
da personalidade é, por si só, ofensiva ao ponto de gerar a indenização provar a conduta e o 
nexo causa. In: BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial. n. 718618/RS, 3ª 
turma. Relator: Min. Antônio de Pádua Ribeiro. 24 maio 2005. 
348 Os direitos da personalidade são também imprescindíveis, ou seja, essenciais à tutela da 
personalidade humana. É possível um ser humano viver a vida toda sem algum direito real, ou 
mesmo sem algum direito de crédito, mas jamais viveria sem seus direitos da personalidade. 
Outras duas características citadas, pela doutrina majoritária, para tais direitos é que eles são 
indisponíveis e irrenunciáveis. Inegavelmente este é um dos pontos mais controversos no 
estudo do tema, há amplas discussões se seria possível a renúncia, mesmo que parcial, de 
alguns desses direitos, como o direito à imagem e direito ao nome (ex.: aparições públicas), à 
integridade física (ex.: piercing, doação de órgãos), ou mesmo à própria vida (eutanásia como 
exemplo principal). Há certamente um choque entre a essencialidade de tais direitos com o 
princípio fundamental da autonomia privada, devendo prevalecer a razoabilidade na resolução 
dos casos em concreto dentro da lógica da disponibilidade relativa para tais direitos. O 
Conselho da Justiça Federal se posicionou nesse mesmo sentido: Enunciados 4 e 139 da CJF. 
Enunciado 4: “O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde 
que não seja permanente nem geral”. Enunciado 139: “Os direitos da personalidade podem 
sofrer limitações, ainda que não especificamente previstas em lei, não podendo ser exercidos 
com abuso de direito de seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes”. 
349 Art. 11 do CC/02. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. In: 
BRASIL. Código Civil. Artigo 11 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
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Por fim, deve-se ressaltar que os direitos da personalidade quanto a sua 

estrutura podem ser divididos em dois componentes: um patrimonial e um 

imaterial (ideal). O componente patrimonial é transmissível aos herdeiros, 

enquanto o componente imaterial não permite tal transmissão. O tribunal 

constitucional alemão acolheu tal entendimento desde o caso da atriz Marlene 

Dietrich. A filha da mundialmente conhecida atriz requereu proteção do nome e 

da imagem de sua mãe após o falecimento dela. O BGH entendeu que o 

componente patrimonial teria sido, sim, transmitido à sua filha, o que lhe 

permitiu receber uma indenização, uma vez tendo sido constatada a indevida 

utilização dos bens da personalidade do Anjo Azul.350 Tal decisão ampliou o 

entendimento do tribunal alemão de que apenas o direito geral de 

personalidade não poderia ser transmitido, passando a admitir que as 

particulares manifestações do direito matriz também não possibilitariam tal 

mudança de titularidade dentro de seu núcleo imaterial, diferentemente do que 

ocorre com seu aspecto patrimonial.351 

Dessa forma, para interpretar esse ampliado direito da personalidade se 

faz fundamental estudar as balizas do denominado direito geral, pois só assim 

o instituto se coloca de forma adequadamente ampliada, a permitir uma 

consentânea abordagem de novos direitos que venham a ser classificados 

como direitos da personalidade. 

 

3.5.1 – O direito geral de personalidade 

 

Os direitos da personalidade, como instituto jurídico, além de possuir 

determinadas características que os definem em razão de seu escopo mais 

aberto às influências exógenas, se torna campo adequado para aplicação de 

duas importantes teorias que permitiram conjuntamente que esse instituto 

possa constantemente se recriar: a teoria do livre desenvolvimento da 

personalidade e a teoria geral de proteção à personalidade. Ambos os 

ensinamentos propagados por essas teorias são de fundamental importância 

 
350 Filme homônimo pelo qual a atriz ficou mundialmente conhecida. O ANJO azul. Direção: 
Josef von Sternberg. Produção: Erich Pommer. Roteiro: Carl Zuckmayer; Karl Vollmöller; 
Robert Liebmann.  Intérpretes: Emil Jannings; Marlene Dietrich; Kurt Gerron e outros. Berlin: 
Universum Film (UFA), 1930. 1 DVD (104 min.), preto e branco. 
351 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da personalidade. São Paulo: Editora Saraiva. 
2011. p. 242-243. 
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não só para a compreensão moderna dos direitos da personalidade, mas 

igualmente para entender as balizas teóricas que permitirão ao direito de ser 

lembrado se colocar como um de seus exemplares. 

É possível afirmar que o art. 12 do Código Civil de 2002 consagra, de 

forma implícita, no ordenamento jurídico pátrio, tal cláusula geral de proteção à 

personalidade: 

 
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para 
requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou 
qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau. 

 

Ao ditar que é possível exigir a cessação de ameaça ou lesão ao direito 

da personalidade, o regramento legal não restringe a tutela aos direitos 

positivados nos artigos que a ele se sucedem. Primeiramente, é possível 

afirmar que o ditame legal se utiliza da técnica hermenêutica do numerus 

apertus, isto é, a lista de direitos da personalidade não é taxativa e sim 

meramente exemplificativa.352  

Em segundo lugar, se permite aferir que se abre uma tutela protetiva aos 

direitos da personalidade positivados em outros instrumentos legislativos, que 

não à codificação civil, como aqueles constantes da Constituição, tendo em 

vista a convergência axiológica com os direitos fundamentais e a aplicação do 

analisado princípio da totalidade do ordenamento jurídico. Em terceiro lugar, é 

possível constatar que novos direitos podem vir a ser consagrados dentro da 

lógica da cláusula geral, uma vez que essa passa a ser também temperada 

pelo princípio do livre desenvolvimento da personalidade a ser tratado no 

próximo tópico. 

Além dessa leitura possibilitada pelo art. 12 do Código Civil, a existência 

da cláusula geral de proteção da personalidade pode ser constatada também 

tendo em vista a existência do princípio da dignidade humana consagrado no 

art. 4º, II da Constituição da República. Nesse sentido: 

 
Enfim a inserção da dignidade como princípio constitucional 
fundamental, contida em preceito introdutório do capítulo dos direitos 

 
352 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de personalidade. Coimbra: Almedina, 2006. p. 
165. 
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fundamentais, significa, afinal, adoção mesmo de um direito geral de 
personalidade, cujo conteúdo é justamente a prerrogativa do ser 
humano de desenvolver a integridade de sua personalidade, todos os 
seus desdobramentos e projeções, nada mais senão a garantia dessa 
sua própria dignidade.353 

 

O entendimento explanado no tópico que tratou da existência de uma 

interseção axiológica entre os direitos da personalidade, os direitos 

fundamentais e os direitos humanos se mostra outro argumento a justificar a 

existência de uma cláusula geral de tutela da personalidade. Possibilita-se, 

desse modo, defender que o direito geral é consagrado, no ordenamento 

pátrio, por meio da tutela conjunta dos seguintes artigos: art. 1º, III da 

Constituição,354, art. 4º, II também da Constituição355 e da cláusula aberta 

constante do anteriormente citado art. 12 do Código Civil. 

O direito geral da personalidade se baseia em uma teoria que busca a 

tutela de bens que compõem, ou que possam vir a integrar a personalidade 

humana.356 Tal teoria tem como fim reconhecer um espaço de autonomia do 

indivíduo a partir da comunhão das noções de individualidade, pessoalidade e 

conjugado com o princípio geral da liberdade de ação. Inegavelmente se está 

diante de um conceito que defende um direito possuidor de uma cláusula 

aberta, de conteúdo indefinido, que cuida da personalidade em todas as suas 

facetas, evitando tratá-la de maneira fragmentada ao preencher as lacunas 

deixadas pela leitura restrita aos direitos em espécie previamente definidos.357 

 
353 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 20. 
354 Art. 1º da CF/88: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana. In: BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988. 
355 Art. 4º da CF/88: A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 
pelos seguintes princípios: II - prevalência dos direitos humanos. In: BRASIL. Constituição 
(1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988. 
356 Historicamente, é possível afirmar que a construção e posterior consagração da teoria do 
direito geral de personalidade ocorreu de forma lenta e gradual. As primeiras decisões 
jurisprudenciais a adotar tal ideia ocorreram ainda no âmbito do Tribunal do Reich, ainda no 
final do século XIX. Mesmo não tendo sido adotado pelo então Código Civil Alemão à época, a 
teoria passou a constar expressamente do Código Civil Suíço de 1907. A Alemanha, país que 
inegavelmente forneceu as balizas teóricas para o direito geral, só viu sua consagração 
normativa com a promulgação da Constituição de 1949, a Lei Fundamental de Bonn. 
357 Como destaca Gediel e Pinheiro: “Para tanto, o Tribunal Constitucional alemão encontrou 
nos arts. 1º e 2º da Lei Fundamental de Bonn, um direito geral da personalidade, 
fundamentado na dignidade do ser humano e no direito ao livre desenvolvimento da 
personalidade. Eis os contornos de uma nova orientação jurisprudencial, motivada não apenas 
pela técnica jurídica, mas também pela violação da dignidade do homem, durante a Segunda 
Grande Guerra. Admitiu-se um direito geral da personalidade como um direito subjetivo, 
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Para a adequada aplicação dessa teoria jurídica, se deve compreender 

os três elementos componentes da personalidade humana, de acordo com o 

conceito de Hubmann: individualidade, dignidade e pessoalidade. A dignidade, 

inicialmente, ressalta o caráter da pessoa de realizar valores éticos, enquanto a 

individualidade consiste na unidade indivisível do ser humano e, por fim, a 

pessoalidade é a relação desse indivíduo com o mundo exterior. Os direitos da 

personalidade, advindos da teoria geral, têm por fim tutelar a esfera ética 

composta por essa gama de bens se subdividindo em uma esfera interna e em 

outra externa, que tem determinados valores a serem protegidos. É o 

denominado “direito em relação à personalidade”.  

Os direitos em espécie não englobam suficientemente todas essas 

esferas e não permitem a aspiração de novos valores que a própria evolução 

humana traz. Dessa forma, o direito geral se abre para a defesa de direitos da 

personalidade que certamente acabarão por ser atestados em decorrência, por 

exemplo, das revoluções tecnológica e genética que já se começa a assistir. A 

aplicação do direito geral permite trazer para a tutela jurídica outros direitos não 

positivados no Código Civil, ou mesmo não contemplados de forma expressa 

na Constituição.358 Assim a aplicação da teoria acaba sendo determinante para 

possibilitar, ao menos em conceito, enquadrar o direito à memória, o direito ao 

esquecimento e o direito de ser lembrado como direitos personalísticos, uma 

vez não encontrarem guarida específica no rol estabelecido pelo Código Civil e 

nem estarem taxativamente designados entre os direitos fundamentais 

constantes da Constituição. 

Há obviamente críticas que entendem que a existência dessa cláusula 

geral esvazia a proteção do instituto dos direitos da personalidade, mas é 

possível afirmar que o mesmo receio que se tem com o próprio instituto dos 

direitos da personalidade é aquele que se tem com a cláusula geral, qual seja, 

 
estendendo-o para diversas áreas da personalidade humana, não cobertas pelo BGB.” 
GEDIEL, José Antônio Peres; PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. Dos Códigos às Constituições: os 
direitos fundamentais da personalidade. In: CONRADO, Marcelo; PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. 
Direito Privado e Constituição - Ensaios para uma recomposição valorativa da pessoa e do 
patrimônio. Curitiba: Juruá, 2009. p. 73-74. 
358 Elimar Szaniawski exemplifica alguns desses direitos: direito à qualidade de vida, direito à 
identidade sexual, direito à identidade genética, direito à opção sexual, direito à procriação 
mediante a reprodução assistida. In: SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua 
tutela. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 123. 
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o caráter demasiadamente amplo da teoria e a preocupação ética-jurídica na 

criação de novos direitos da personalidade.359 

Compreendo, entretanto, que não há o risco de que novos direitos da 

personalidade, criados pela cláusula geral, possam ser desprovidos do caráter 

ético. Primeiramente, há um limite jurídico para a consagração de tais direitos, 

uma vez que eles são constantemente sopesados com outros direitos de igual 

grau de fundamentalidade. Em segundo lugar, essas críticas partem do 

pressuposto de que os direitos da personalidade podem surgir ancorados numa 

antiga teoria da autonomia da vontade. O que não é mais aceito. Os direitos da 

personalidade demandam uma preocupação ética-relacional, isto é, sua 

existência não surge pelo bel prazer do indivíduo, mas sim quando há uma 

necessidade de tutela de alguns bens essenciais, quais sejam, individualidade, 

dignidade e pessoalidade, e esses, por si só, demandam o igual respeito aos 

bens do outro sujeito, realçando sua relação com o mundo exterior e com a 

sociedade. 

Essas ponderações éticas podem caracterizar o que Diogo Costa 

Gonçalves chama de terceira dimensão a ser considerada na pessoa. 

Juntamente com a dimensão subsistente (realidade ontológica) e a dimensão 

de se relacionar (abertura aos outros), há também uma vocação finalista em 

que há o objetivo de garantir uma realização multifuncional. A liberdade 

humana só passa a ser concebível quando direcionada a determinados fins. A 

pessoa, nessa terceira perspectiva, busca construir a sua vida também para o 

relacionamento com o outro, uma vez se inserir em um universo cultural.360 

Por fim, deve-se ressaltar que só se torna possível interpretar 

adequadamente a teoria do direito geral da personalidade se essa for lida 

 
359 Importante citar a crítica de Diogo Costa Gonçalves: “De facto, o direito geral de 
personalidade desconsidera o conteúdo ético necessário para a valoração jurídica. E 
desconsidera-o porque, mercê de uma errónea construção antropológica, não é capaz de 
objectivar um conteúdo realizacional ôntico da pessoa humana, suficiente para dar critério 
selectivo aos elementos que devem ou não merecer tutela do Direito. Porque o Homem do 
direito geral de personalidade, contra o que aqui sustentamos, é quem define o conteúdo da 
sua própria realização, e sendo esse conteúdo filosoficamente relativo e moralmente neutro, a 
relevância jurídica da personalidade só poderá aferir-se da presença de uma manifestação do 
indivíduo e não do conteúdo ético de tal manifestação [...] é juridicamente relevante, e por isso 
integra a personalidade tutelada toda e qualquer manifestação individual (cuja liberdade há que 
garantir), seja qual for o seu sentido ético (já que o próprio indivíduo é o centro do universo 
moral).” In: GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade - Fundamentação 
Ontológica da Tutela. Lisboa: Almedina, 2008. p. 91-92. 
360 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade - Fundamentação 
Ontológica da Tutela. Lisboa: Almedina, 2008. p. 50-51. 
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conjuntamente com outra teoria moderna, na qual os direitos da personalidade 

também se ancoram, qual seja, a teoria do livre desenvolvimento da 

personalidade. 

 

3.5.2 – O direito ao livre desenvolvimento da personalidade 

 

O direito ao livre desenvolvimento da personalidade tem origem 

controvertida. Há quem entenda que ele se inspira no famoso persuit of 

happiness (busca pela felicidade) da Declaração de Direitos de Virgínia,361 um 

dos documentos fundantes dos Estados Unidos da América. Ao se interpretar 

esse direito à felicidade, se deve afastar, todavia, de quaisquer ponderações 

psicanalíticas e de caráter de autoajuda que pouco, ou nada, têm de jurídico e, 

sim, buscar suas raízes históricas que advêm dos dizeres que Thomas 

Jefferson reproduziu na bicentenária constituição de seu país. 

O direito ao livre desenvolvimento também tem história, recebendo os 

primeiros estudos com a formulação da Lei Fundamental de Bonn de 1949 na 

Alemanha,362 país onde ocorreu um profundo desenvolvimento teórico e 

jurisprudencial do tema.363 Entretanto, em que pese a importância germânica no 

desenvolvimento teórico desse direito, há de se ressaltar que tal teoria já havia 

recebido guarida tanto na Constituição Italiana de 1947364 quanto na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem do ano seguinte.365 

 
361 Artigo 1°da Declaração de Virgínia de 1776: “Todos os homens nascem igualmente livres e 
independentes, têm direitos certos, essenciais e naturais dos quais não podem, pôr nenhum 
contrato, privar nem despojar sua posteridade: tais são o direito de gozar a vida e a liberdade 
com os meios de adquirir e possuir propriedades, de procurar obter a felicidade e a segurança”. 
362 Artigo 2º da Lei Fundamental de Bonn de 1949: “[Direitos de liberdade] (1) Todos têm o 
direito ao livre desenvolvimento da sua personalidade, desde que não violem os direitos de 
outros e não atentem contra a ordem constitucional ou a lei moral”. 
363 Como comenta Schwabe, a primeira decisão do tribunal alemão sobre o tema foi o caso 
Elfes, no qual o político, Wilhem Elfes, entrou com uma reclamação constitucional após seu 
passaporte ter tido sua renovação negada em face de uma regra que defendia o interesse 
relevante da República e a segurança nacional. Afirmou-se que a liberdade de entrar ou sair do 
país estava mais circunscrita ao direito ao livre desenvolvimento da personalidade do que à 
liberdade de circulação e que o direito deveria ser negado, pois os limites estabelecidos pela lei 
do passaporte eram legítimos. In: SCHWABE, Jürgen. Cinquenta anos de Jurisprudência do 
Tribunal Constitucional Federal Alemão. MARTINS, Leonardo (Org.). Tradução de Beatriz 
Hennig, Leonardo Martins, Mariana Bigelli de Carvalho, Tereza Maria de Castro e Vivianne 
Geraldes Ferreira. Montevideo: Konrad-Adenauer Oficina, 2005. p. 190-191. 
364 Art. 3 da Constituição da Itália de 1947: “Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e 
são iguais perante a lei, sem discriminação de sexo, de raça, de língua, de religião, de opiniões 
políticas, de condições pessoais e sociais. Cabe à República remover os obstáculos de ordem 
social e económica que, limitando de facto a liberdade e a igualdade dos cidadãos, impedem o 
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Schwabe comenta que tal teoria do livre desenvolvimento foi 

primeiramente aplicada para possibilitar que um determinado litigante pudesse 

conservar secretamente o atestado médico sobre seu real estado de saúde. O 

autor cita outros exemplos de posterior aplicação de tal teoria: a livre escolha 

do estado civil, a livre orientação sexual, a busca por apartar-se do mundo – o 

direito de estar só –, a forma de se apresentar em público, na qual abrangeria a 

utilização, por exemplo, da própria imagem e da voz.366 

Ao abordar tal conceito, o intérprete se depara com seus dois vocábulos: 

“livre” e “personalidade”. Tem-se, assim, a conjugação dos dois principais 

pilares da teoria: a autonomia individual, mais particularmente a liberdade de 

ação, conjugada com o substrato axiológico da personalidade, isto é, a própria 

dignidade humana. 

A teoria do livre desenvolvimento da personalidade dialoga, nesse 

pensar, tanto com a denominada teoria do núcleo da personalidade quanto 

com a teoria dos círculos da liberdade. Segundo a primeira teoria, existem 

várias camadas da personalidade humana merecedoras de tutela. Quanto mais 

íntima e fundamental for tal camada, mais importante deverá ser sua proteção. 

Por sua vez, a teoria dos círculos da liberdade entende que há um círculo 

mínimo de liberdade que deve necessariamente ser assegurado ao indivíduo. 

Enquanto em um círculo amplo de liberdade há limites mais flexíveis a permitir, 

por exemplo, a aplicação da teoria da ponderação dos interesses, uma vez que 

conjuga a necessidade ampla de autorrealização com as ponderações éticas 

necessárias de cada indivíduo.367 

Nesse pensar, se discute também a qual âmbito de proteção se 

circunscreveria o direito ao livre desenvolvimento da personalidade. Na 

doutrina portuguesa, se constata uma tendência a limitá-lo a um núcleo mais 

estreito da personalidade, restrito aos denominados limites fundamentais da 

 
pleno desenvolvimento da pessoa humana e a efetiva participação de todos os trabalhadores 
na organização política, económica e social do País”. 
365 Artigo XXIX da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948: “1. Todo ser humano 
tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua 
personalidade é possível”. 
366 SCHWABE, Jürgen. Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal 
Alemão. MARTINS, Leonardo (Org.). Tradução de Beatriz Hennig, Leonardo Martins, Mariana 
Bigelli de Carvalho, Tereza Maria de Castro e Vivianne Geraldes Ferreira. Montevideo: Konrad-
Adenauer Oficina, 2005. p. 187-189. 
367 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995. p. 283-288. 
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autonomia individual e da liberdade de ação, não se aplicando quando 

devidamente protegidos por outros direitos fundamentais mais específicos.368 

Nesse sentido, o direito ao livre desenvolvimento se tornaria um direito 

residual. Dentro dessa lógica não serviria para defender a liberdade de 

manifestação do pensamento ou a liberdade de cátedra, uma vez que ambas 

têm consagrações específicas na Carta Magna brasileira. Essa interpretação, 

de certa forma, se coaduna com a característica da sobreinterpretação 

apregoada por autores neoconstitucionalistas. Dentro desse pensamento, um 

mínimo de regramento já se mostra suficiente a evitar a lacuna e reduzir o grau 

de discricionariedade do intérprete.369 

Entendo, todavia, que tal interpretação se mostra incompatível com o 

próprio sistema aberto de princípios consagrados na maioria das constituições 

modernas e particularmente na Constituição brasileira de 1988, pois impediria 

direitos como o reconhecimento, a memória e o aqui defendido direito de ser 

lembrado, de se materializarem em suas respectivas juridicidades. 

Como anteriormente analisado, o princípio do livre desenvolvimento da 

personalidade necessita do direito geral da personalidade para se justificar 

dogmaticamente, porquanto a defesa de um direito em constante criação – 

própria da noção de liberdade –, só se configura em um ordenamento que não 

esteja hermeneuticamente fechado a determinadas tipificações pré-definidas. 

Como colocar o ser humano em proteção contra a revolução genética, que não 

só se avizinha como já está inserida na sociedade contemporânea, se não 

existir um direito geral aberto a lhe dar respaldo? Como garantir a 

autorrealização da personalidade a partir de novos prismas de comportamento 

se o seu núcleo fosse estanque? 

Para responder a essas perguntas, se deve compreender que a teoria 

do livre desenvolvimento da personalidade, a partir da concepção objetiva dos 

direitos fundamentais, vislumbra um acordo cooperativo das diferentes forças 

 
368 MOREIRA, Rodrigo Pereira. Direito ao livre desenvolvimento da personalidade: proteção e 
promoção da pessoa humana, Curitiba: Juruá, 2016. p. 115. 
369 MOREIRA, Rodrigo Pereira. Direito ao livre desenvolvimento da personalidade: proteção e 
promoção da pessoa humana, Curitiba: Juruá, 2016. p. 121-122. 
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da sociedade em prol de princípios e metas comuns de respeito aos valores 

que dão substrato à liberdade relacionada com a dignidade.370  

Os valores pré-selecionados pela sociedade para justificar a adoção de 

um determinado direito da personalidade – no caso advindo do livre 

desenvolvimento – acabam irradiando seus comandos para todo o 

ordenamento jurídico, em verdadeira lógica inversa. Isto é, eles acabam 

pautando não apenas a liberdade de agir individual, mas visam a concretização 

de tais valores nas diretrizes de atuação dos demais poderes, particularmente 

do Poder Legislativo, que é compelido a criar normas que fomentem esses 

princípios previamente estabelecidos. Desse modo, se deixa bem claro ao 

legislador a determinação de criar normas que fomentem a dignidade humana 

e a autonomia de ação, assim como lhe impede de criar outros ditames que 

ofendam tais princípios. É a conjunção do dever de proteção com o dever de 

fomento. 

A liberdade juridicamente tutelável não se restringe a um conteúdo 

típico, pois isso configuraria uma contradição nos próprios termos da 

expressão, ou seja, liberdade encarada dentro do viés da personalidade 

passou a ser o poder de autodeterminação e autorregulamentação do seu 

ser.371 Os direitos da personalidade, a serem criados pelo direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade, não servem para que o indivíduo possa 

fazer o que bem entender, uma vez que autorrealização não é sinônimo de 

comportamento subjetivo ilimitado. Há limites éticos, dado que o agir em 

sociedade deve se pautar por um comportamento que ultrapassa o agir 

individualista, pois, senão, estaria se voltando ao comportamento indesejado 

que o próprio paradigma do Estado Democrático de Direito buscou superar. 

Dignidade necessita de liberdade, somente é digno aquele que 

consegue se inserir no mundo ao se pautar por um agir que relacione 

alteridade e respeitando a sua identidade.372 É o ser-com-o-outro e não apenas 

 
370 MOREIRA, Rodrigo Pereira. Direito ao livre desenvolvimento da personalidade: proteção e 
promoção da pessoa humana, Curitiba: Juruá, 2016. p. 139. 
371 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da Personalidade - disponibilidade relativa, 
autonomia privada e dignidade da pessoa humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 
p. 210. 
372 Em outros dizeres: “Diante dessa análise da definição de direitos da personalidade e da sua 
elasticidade, é forçoso concluir que a identidade pessoal, justamente por derivar da própria 
natureza humana e por conferir dignidade à pessoa ao permitir a sua percepção no meio 
social, integra os chamados direitos da personalidade.” ALMEIDA, José Luiz Gavião de; SILVA, 
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o ser-em-si que permite a autorrealização e a correta utilização da teoria do 

livre desenvolvimento da personalidade. 

Assim é possível afirmar que os direitos da personalidade e mais 

particularmente aqueles decorrentes do direito ao livre desenvolvimento só 

abarcarão em seu âmago direitos como memória e reconhecimento se esses 

forem pautados pela defesa de uma personalidade que não se esgota em si e 

que seja produto de um adequado agir ético em sociedade. 

 

3.6 – O direito à memória e o direito ao reconhecimento compreendidos 

como direitos da personalidade 

 

Uma vez entendida a postura atual da doutrina que defendeu a 

repersonalização do direito civil, reinterpretou os conceitos de pessoa e 

personalidade jurídica, expandiu os direitos da personalidade não apenas para 

aqueles tipificados no Código Civil, compreendeu os direitos personalísticos 

como componentes de um grupo maior formado também pelos direitos 

fundamentais e pelos direitos humanos e, por fim, possibilitou a formulação de 

novos direitos a partir de uma norma aberta que tutelasse valores como a 

autorrealização identitária, se torna agora possível interpretar adequadamente 

os direitos basilares desta tese dentro desse campo de estudo. 

Os direitos da personalidade são, por todo o exposto, o campo de 

estudo mais adequado para tratar dos novos direitos que este trabalho 

desenvolve. Interpretar o direito à memória e o direito ao reconhecimento como 

exemplares desse instituto civilista é acima de tudo compreender toda a carga 

axiológica que os direitos da personalidade vêm carregando desde sua 

formação.  

No capítulo dois desta tese, se defendeu a ideia de interpretar a 

memória individual não só como processo natural/intelectual, mas também 

como direito. Pelo exposto nos tópicos anteriores, é possível afirmar, de 

maneira ainda mais específica, que a memória individual não é apenas um 

 
Marcelo Rodrigues da; VEDOVATO, Luiz Renato. A identidade pessoal como direito 
fundamental da pessoa humana e algumas de suas manifestações na ordem jurídica brasileira. 
Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo (SP), v. 14, ano 5, p. 33-70, jan./mar. 2018. 
p. 38. 
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direito, mas corresponde a um direito da personalidade sustentada pela 

cláusula geral de proteção e pela teoria do livre desenvolvimento da 

personalidade. O mesmo raciocínio pode ser utilizado quanto ao direito ao 

reconhecimento. Para respaldar essa ideia, se faz importante utilizar 

novamente a noção de status. 

Historicamente a doutrina comenta que a tutela da personalidade é mais 

um dos legados do direito romano. É possível afirmar que foi em Roma onde se 

elaborou primeiramente uma teoria jurídica da personalidade, na qual a 

aquisição da personalidade estava relacionada aos denominados status da 

pessoa. Existia o status familiae, o status civitatis e, o mais importante, o status 

libertatis. Só era possível adquirir os dois primeiros status aquele que 

possuísse esse último, o que levava a não serem contemplados dentro da 

noção de personalidade os escravos e os não-cidadãos do Império Romano.373  

Pois bem, essa noção de status perdurou ao longo dos séculos e ainda 

hoje é bastante difundida na doutrina, particularmente na italiana, até pela 

influência geográfica com aquele direito milenar. Perlingieri comenta que uma 

primeira corrente moderna entende o status como decorrente da condição de 

pessoa como tal, o que permite que os respectivos efeitos não precedam às 

ações formuladas para a tutela desse status. Uma segunda corrente ainda 

utilizaria a classificação clássica do direito romano (status familiae, civitatis e 

libertatis) e, por fim, uma terceira corrente compreendeu o status atrelado ao 

seu conteúdo, isto é, ao valor que o indivíduo possui por pertencer a um 

determinado grupo (ex.: status herdeiro, status consumidor).374 Entretanto, para 

essa terceira corrente, os valores só são aplicáveis quando se colocasse em 

destaque o vetor maior que faz do homem o que é: o status personae:  

 
o status personae exprime a posição jurídica unitária do homem na 
comunidade. Ele não se identifica com a capacidade jurídica, mas é a 
tradução subjetiva de um valor objetivamente tutelado e, como tal, 
não disponível, modificável ou contestável. O “status personae” 
constitui uma situação permanente de base, originariamente 
adquirida, que resume, como situação unitária e complexa, os direitos 
invioláveis e os deveres inderrogáveis, típicos e atípicos, conexos, 
segundo o ordenamento, à vida do homem na comunidade.375 

 
373 GIORDANI, Mário Curtis. História de Roma. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1968. p. 265. 
374 PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil na Legalidade Constitucional. Tradução de Maria 
Cristina de Cicco, Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 704-705. 
375 PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil na Legalidade Constitucional. Tradução de Maria 
Cristina de Cicco, Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 706-707. 
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Nesse pensar, o status personae se relaciona com a satisfação das 

necessidades existenciais, ou seja, com as capacidades intelectivas do ser 

humano. Nesse pensar, enquanto a personalidade é o valor, o status personae 

corresponde a uma situação subjetiva que exprime esse valor.376  

O resultado da memória funciona também como produto dessa 

satisfação existencial do homem, como decorrente do apreender e 

compreender da sua própria história, como expressão do status personae no 

mais profundo âmago do seu ser, como discorrido no segundo capítulo deste 

trabalho. Tutelar a memória que cada um tem de seu passado é proteger sua 

história de vida, sua situação unitária e complexa, sua inserção como indivíduo 

detentor de uma carga valorativa construída por acontecimentos e feitos que só 

a memória consegue carregar.377 O eu-no-mundo só se torna compreensível 

quando a história da formação desse “eu” é adequadamente rememorada. 

A memória pode ser interpretada como um dos bens componentes da 

personalidade dentro da dimensão relacional, uma vez que: 

 
[...] tem uma estrutura bipolar, ou seja, abrange não só os elementos 
componentes de sua organização e de sua unidade somático-
psíquica como também as expressões da sua tessitura e da sua 
unidade funcional eu-mundo.378  

 

Da mesma forma, é possível compreender o direito ao reconhecimento 

como um direito da personalidade que igualmente emana a concepção 

subjetiva do status personae.  

Charles Taylor, como analisado no primeiro capítulo desta tese, trabalha 

a noção de “avaliação forte” para estruturar a noção de identidade com base 

em indagações internas sobre a capacidade do indivíduo buscar bons 

comportamentos morais, conciliando seu agir a seus principais valores. A 

identidade moderna se associaria a uma interiorização das verdades desse 

 
376 PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil na Legalidade Constitucional. Tradução de Maria 
Cristina de Cicco, Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 707-709. 
377 Como destaca Chinellato: “a memória do escritor deve ser preservada e legada às gerações 
atuais e futuras, há também interesse público na divulgação da imagem e do nome do autor 
ainda que sob pagamento - ou gratuitamente, se assim se entender - e sob ponderação quanto 
à finalidade do uso.” CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Obras póstumas e direito de autor. 
In: BELTRÃO, Silvio Romero; SIMÃO, José Fernando (Orgs.). Direito Civil: estudos em 
homenagem a José de Oliveira Ascensão. Vol. 1. São Paulo: Atlas, 2015. p. 508. 
378 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995. p. 243-244. 
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próprio homem e a uma busca por um horizonte dialógico que impede um agir 

fragmentado e individualista.  

A teoria de Taylor, nesse pensar, conversa com o momento atual do 

Direito Civil, mais particularmente com a repersonalização do Direito Privado. 

Tem-se entendido que esse período não deve se pautar apenas pelo 

pensamento antropocêntrico, ou pela ética kantiana e sim deve buscar a ideia 

de pessoa concreta.379 Por conseguinte, essa pessoa multifacetada, que tem 

uma noção internalizada de seu self, não pode mais prescindir de uma fusão 

de horizontes, isto é, de uma conduta eticamente pautada também no outro, 

pois só assim se está a reafirmar a sua dignidade. 

Por sua vez, Honneth deixa claro que o direito se coloca como a 

segunda dimensão do reconhecimento, pois somente um indivíduo convicto de 

si próprio consegue participar da vida pública sem se olvidar também de uma 

noção de alteridade, pois “só podemos chegar a uma compreensão de nós 

mesmos como portadores de direitos quando possuímos inversamente um 

saber sobre quais obrigações temos que observar em face do respectivo 

outro”.380 Dessa forma, Honneth dá valor ao que denomina de horizonte de 

vivências do ser humano, consolidando a noção de autorrealização do 

indivíduo.381 

Destaca-se novamente que no constitucionalismo brasileiro a teoria do 

reconhecimento vem sendo interpretada em três diferentes contextos mais ou 

menos relacionados à ideia de multiculturalismo. Cita-se a proteção dos povos 

tradicionais, o direito à igualdade e não discriminação e a releitura do conceito 

de dignidade humana em que o reconhecimento passa a ser compreendido 

como um dos seus elementos.382 Sem sombra de dúvidas, esse terceiro 

aspecto acaba servindo de justificativa à afirmação de que a dignidade da 

pessoa humana mais do que um supraprincípio emanador de valores, permite 

 
379 SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. A repersonalização do Direito Civil a partir do 
pensamento de Charles Taylor: algumas projeções para os Direitos da Personalidade. Revista 
Sequência, Florianópolis (SC), n. 57, p. 299-322, dez. 2008. p. 309-312. 
380 HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. 
Tradução de Luiz Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 179. 
381 HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento - a gramática moral dos conflitos sociais. 
Tradução de Luiz Repa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 274. 
382 CORBO, Wallace. Filosofia Constitucional e Teoria do Reconhecimento: Entre o Direito 
Constitucional ao Reconhecimento e o Constitucionalismo do Reconhecimento. Revista da 
Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre (MG), v. 34, n. 1, p. 1-35, jan./jun. 2018. p. 
17. 
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que o direito ao reconhecimento seja lido também de forma autônoma como 

anteriormente discorrido.  

Desse modo, o reconhecimento passa a ter dois papéis claros a partir de 

uma leitura que o interpreta como um direito da personalidade. Primeiramente, 

ressignifica o princípio da dignidade humana e, em um segundo plano, se 

coloca como um direito autônomo da personalidade, que se relaciona 

igualmente com o direito à memória.  

No primeiro aspecto, se deve destacar que o princípio da dignidade 

humana não possui o condão de servir apenas como uma garantia negativa, ou 

seja, como um princípio que impede que determinadas ações sejam 

direcionadas contra à dignidade do sujeito. Tal princípio possui um viés 

positivo, que garante variadas possibilidades de atuação de cada indivíduo, 

sem interferências externas, uma vez pautado por uma autodeterminação 

racional.383 O reconhecimento, nesse viés, ressignifica o princípio da dignidade 

humana, acrescentando a ele a noção de respeito à identidade como valor 

autônomo, pois, como afirmava o imperador Marco Antônio, na obra 

shakespeariana: “se eu perder a honra, perco-me a mim mesmo”.384 

No segundo aspecto que entende o direito ao reconhecimento como 

direito autônomo da personalidade, me sirvo das lições de Wallace Corbo. O 

autor defende a existência de um denominado “direito constitucional ao 

reconhecimento”.  

 
Há, em um sentido mais profundo, uma relação entre direito e 
reconhecimento que permite compreender e potencializar o 
constitucionalismo em um sentido emancipatório. Para isso, é 
necessário pensar a Constituição como um espaço de luta – o núcleo 
da esfera jurídica do reconhecimento que não só é formado pelas 
lutas cotidianas travadas pelos diversos grupos e indivíduos, como 
também que constitui, molda e promove essas lutas. É este modelo 
que será denominado, a partir daqui de constitucionalismo do 
reconhecimento.385 

 

 
383 PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. 
Madrid: Tecnos, 1995. p. 324. 
384 SHAKESPEARE, William. Antônio e Cleópatra, Ato III, Cena IV. Edição: Ridendo Castigat 
Mores. Fonte Digital (versão para ebook). 
385 CORBO, Wallace. Filosofia Constitucional e Teoria do Reconhecimento: Entre o Direito 
Constitucional ao Reconhecimento e o Constitucionalismo do Reconhecimento. Revista da 
Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre (MG), v. 34, n. 1, p. 1-35, jan./jun. 2018. p. 
21. 
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Ressalta-se, novamente, que toda essa exteriorização se torna possível 

uma vez compreendida a equivalência ontológica entre os direitos 

fundamentais e os direitos da personalidade. Isso posto, reconhecer também 

na Constituição um espaço para demandas individuais de reconhecimento, 

permite dar azo aos caracteres individuais como bens que justificam a 

existência desse direito autônomo. É um direito da personalidade que serve 

para pleitear pretensões individuais de autorrealização386 e luta por 

reconhecimento intersubjetivo nos termos defendidos por Honneth.  

O direito ao reconhecimento se enquadra como exemplar autônomo de 

um direito personalístico, porque funda suas bases a partir das noções de 

autoconservação e auto-exposição, configurando, assim, uma das mais 

importantes expressões do status personae do indivíduo. Esse viés 

desenvolvido tanto em Taylor quanto em Honneth permite afirmar que a busca 

por uma noção de pessoa concreta se mostra a base da compreensão 

autônoma do reconhecimento como direito da personalidade. Dessa forma, tal 

direito não demanda uma consagração normativa explícita seja no Código Civil 

ou na Constituição para se fazer evidenciar. O direito ao reconhecimento – 

compreendido como direito da personalidade – se caracteriza por permitir que 

o ser humano construa a autobiografia de sua vida fundamentado em uma 

liberdade de determinação de sua personalidade e de sua própria história. 

Ao se falar em direito ao reconhecimento, nesse viés, se está 

defendendo a ideia de que há uma necessidade de tutelar quem a pessoa é, 

quais foram seus feitos, o que lhe dá contorno dentro de uma ideia de 

singularidade. Ao se defender também a memória individual como direito 

personalíssimo se está trabalhando com a noção de temporalidade do ser 

humano e com aquilo que permanece em cada um como componente 

individual. É um direito que ultrapassa até mesmo a própria vida do indivíduo, 

pois: “Ao se afirmar que os indivíduos são aquilo que eles lembram, salienta-se 

 
386 CORBO, Wallace. Filosofia Constitucional e Teoria do Reconhecimento: Entre o Direito 
Constitucional ao Reconhecimento e o Constitucionalismo do Reconhecimento. Revista da 
Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre (MG), v. 34, n. 1, p. 1-35, jan./jun. 2018. p. 
23. 
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a dimensão da memória pela qual se verifica que é o conjunto das lembranças 

que produz os traços que definem a identidade de uma individualidade”.387  

Hannah Arendt já era precisa ao afirmar que o passado condiciona a 

compreensão das experiências humanas, pois o indivíduo que o ignora acaba 

se tornando um alienado seja pela desorientação na relação tempo/espaço 

como também pela desorientação na formação de sua própria identidade.388 Da 

mesma forma que se comenta que um povo não pode esquecer o passado 

para não repetir os mesmos erros, é fundamental entender também que não se 

deve esquecer a nossa própria história sob o risco de impossibilitar um 

crescimento na formação de cada individualidade. Não esquecer e não deixar 

ser esquecido, friso. 

 O direito à memória como direito da personalidade possibilita tanto a 

ascensão da noção de dignidade da pessoa quanto a valorização da ideia de 

autodeterminação. Autodeterminação como capacidade de decidir o próprio 

destino, a partir de uma compreensão de identidade histórica.389 A consciência 

de sua subjetividade é juntamente com a consciência de sua história os pilares 

que a tutela da memória se coloca como proteção dessa identidade.  

Esse amplo direito à memória tem, portanto, uma função de ato de 

resgate ao que acontecera anteriormente. Como Ricoeur analisa, a memória 

tem a função de unificar as vivências no interior da consciência com o fim de 

criar uma noção de temporalidade, pois o fluxo temporal pressupõe a 

experiência da duração.390 Dessa forma, tanto em uma perspectiva individual 

quanto coletiva, a memória se coloca como formadora dos componentes mais 

pessoais de cada pessoa. 

Deve-se atentar novamente que todo esse conjunto de ideias se mostra 

possível em decorrência da existência do princípio, agora direito, do livre 

desenvolvimento da personalidade. É um direito que compreende a liberdade 

não como autonomia total e sim temperada por um necessário viver em 

sociedade, que permite o desenvolvimento identitário e a proteção dos 

 
387 SARAPU, Daniel Vieira. Direito e memória - uma compreensão temporal do Direito. Belo 
Horizonte: Arraes Editores, 2012. p. 214. 
388 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2005. p. 53. 
389 DANTAS, Fabiana Santos. Direito fundamental à memória. Curitiba: Juruá, 2010. p. 76. 
390 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 52-56. 
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principais caracteres que atuam para esse fim. Entre eles, a necessária 

construção de sua própria narrativa. 

É desse conjunto de ideias que se pode afirmar que tanto a memória 

quanto o reconhecimento além de direitos são exemplares perfeitos de direitos 

da personalidade quando compreendidos a partir das teorias do direito geral e 

do livre desenvolvimento. Essa compreensão certamente permitirá traçar as 

adequadas balizas do direito de ser lembrado e problematizar o denominado 

direito ao esquecimento.  

Dessa forma, a próxima indagação passa a ser como esse direito ao 

esquecimento se insere na lógica que defende o reconhecimento e a memória 

como direitos da personalidade, de caráter absoluto, intangível e fundamental. 

O direito ao esquecimento seria, assim, um contraponto ou apenas um outro 

ângulo dessa conceituação? Tratar-se-á do tema no próximo capítulo. 
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4 – O DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

E quando falo do esquecimento, e reconheço de que falo, como 
poderia eu reconhecê-lo se dele não lembrasse? Não falo do som da 
palavra, mas da realidade que ela exprime. Se eu a tivesse 
esquecido, não seria capaz de reconhecer o significado de tal som. 
Por isso, quando me lembro da memória é por ela mesmo que se 
apresenta a mim; mas quando me lembro do esquecimento, este e a 
memória estão presentes simultaneamente: a memória, com que me 
recordo, e o esquecimento, de que me recordo. Mas, que é o 
esquecimento, senão falta de memória? E como pode ele estar 
presente na minha lembrança. Se sua lembrança significa não 
lembrar?  

 
(SANTO AGOSTINHO) 

 

 

Faz-se necessário, neste quarto capítulo, introduzir o último elemento 

que permitirá o desenvolvimento da ideia do direito de ser lembrado: o direito 

ao esquecimento. Conjuntamente com as ideias de reconhecimento e memória 

e sob o enfoque dos direitos da personalidade, este trabalho passa a tratar 

desse novo instituto, que engloba várias questões anteriormente debatidas e se 

molda como exemplar não só de um direito protetivo, de defesa, mas também 

que propaga valores fundamentais para a construção da narrativa pessoal.  

Diferentemente dos conceitos de reconhecimento e memória, cujos 

conteúdos foram desenvolvidos primeiramente a partir de suas noções 

conceituais e filosóficas, para só posteriormente interpretá-los sob o prisma do 

Direito, o estudo do esquecimento já partirá de sua ideia jurídica.  

Metodologicamente, essa escolha se justifica por alguns motivos. 

Primeiramente, a construção do direito de ser lembrado – a ser tratado no 

próximo capítulo – demanda para sua compreensão as ideias filosóficas do 

reconhecimento e da memória, já a noção filosófica do esquecimento não é 

fundamental para esse propósito. Ressalta-se também que os pontos 

importantes, desse último aspecto, foram desenvolvidos conjuntamente ao 

estudo da memória, no segundo capítulo desta tese, e, ademais, outros temas 

pontuais não deixarão de ser mencionados ao longo deste capítulo. O segundo 

motivo que justifica tal escolha é que o objetivo deste trabalho é desenvolver a 

noção do direito de ser lembrado e, assim, não há como escapar ao seu 

suposto contraponto que é o direito ao esquecimento. Certamente a primeira 
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ideia do leitor ao se deparar com o defendido “direito de ser lembrado” será 

contrapô-lo a esse instituto já discutido na doutrina e na jurisprudência. Um 

último aspecto, a ser considerado, é que este trabalho, a partir do seu terceiro 

capítulo, já procurou estreitar as suas principais discussões às teorias e aos 

conceitos jurídicos, relacionando tanto a memória quanto o reconhecimento ao 

instituto civilista dos direitos da personalidade. Assim abrir novamente o escopo 

deste trabalho para discussões jusfilosóficas acabaria por desviar o 

desencadeamento lógico desta tese, que é a construção teórica do instituto do 

direito de ser lembrado.  

Nesse pensar, várias indagações acabam por surgir. Seria o direito ao 

esquecimento realmente o oposto do direito de ser lembrado? Mas, afinal, o 

que seria esse direito ao esquecimento tão em voga? A própria terminologia 

adotada estaria correta? Seria ele um direito da personalidade? Como se deu 

sua construção jurídica e como ele poderia se relacionar com as ideias 

principais deste trabalho? Quais seriam seus principais problemas e as formas 

de solucioná-los? 

O direito ao esquecimento sofre críticas desde sua terminologia, pois se 

indaga a possibilidade de defender um direito de esquecer. “Esquecer” teria 

juridicidade? Não seria mais adequado pensar em um direito de apagar, ou 

deletar determinada informação? Não se estaria, afinal, trabalhando com a 

clássica ideia de tutela da intimidade, sendo, nesse pensar, um direito 

desnecessário? Todas essas perguntas demandam uma explicação histórico-

evolutiva do instituto, pois é impossível dar as respostas sem entender como 

surgiu a necessidade de defender um direito ao esquecimento. 

Inicialmente, a nova roupagem de tal instituto pode ser considerado 

como uma das várias respostas que o Direito vem criando para preservar 

determinados bens valiosos que foram enfraquecidos, por vezes de maneira 

profunda, com o avanço das tecnologias de informação das últimas décadas. A 

disseminação das novas ferramentas de compartilhamento de informação 

revolucionou não só o modo como a sociedade contemporânea passou a 

absorver conhecimento, mas permitiu que esse conteúdo ficasse eternamente 

arquivado e ao alcance de todos com acesso à internet. Se por um lado se 

obteve um conjunto de dados essenciais para diversos estudos e pesquisas, 

por outro lado se formou um infindável conjunto de notícias inúteis, 
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desatualizadas e, por muitas vezes, aviltantes à honra, ao bom nome e à 

dignidade de inúmeros indivíduos. 

O ideário de uma sociedade mais aberta à informação incialmente 

aparentou ser um fenômeno extraordinário e, não há como negar, que os 

avanços foram inúmeros. Se há poucas décadas, o conhecimento estava 

restrito às bibliotecas, aos livros físicos, às aulas presenciais e às informações 

passadas de forma oral entre membros de uma família e demais pessoas do 

núcleo de convivência do indivíduo, hoje em dia, ele pode ser encontrado nas 

mais variadas ferramentas tecnológicas. Nessa era da informação, o tráfico e o 

volume de dados são enormes, no qual tudo é potencializado: do conhecimento 

à desinformação. Pode-se afirmar que se está inserido em uma terceira esfera 

de vivência, não uma esfera pública política do ideário grego, nem a uma 

esfera privada da ideologia burguesa.  Agora o ser humano também se insere 

em uma esfera virtual, na qual as pessoas participam de uma comunidade sem 

o necessário contato físico e interpessoal. As pessoas se apresentam sem 

mais estarem realmente presentes.391 

Por melhores que sejam as ferramentas que a rede mundial de 

computadores tenha a oferecer na busca e conseguinte acumulação de 

sapiência, seus fins ultimamente aparentam ter muito mais objetivo comercial 

do que exemplificar um sistema voltado para o aprendizado. É incontestável 

que, por exemplo, os mecanismos de pesquisa estão cada vez mais 

patrocinados por grandes grupos empresariais, que têm por objetivo exclusivo 

promover e vender seus produtos. Por conseguinte, o conhecimento do perfil 

do usuário da rede se mostra fundamental para a oferta desses bens. 

Pesquisas que normalmente realiza, sites da internet que visita, curtidas feitas 

em determinadas postagens das redes sociais, todo esse acervo acaba 

compondo uma identidade virtual para fins comerciais de oferta de produtos e 

serviços on-line. 

O tempo da sociedade atual não é o mesmo da sociedade de meados 

do século passado. Desde a percepção da relatividade do tempo, não há como 

negar que o tempo aparenta estar cada vez mais corrido, a sensação de que 

 
391 TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Marco Civil da Internet: uma lei sem conteúdo normativo. 
Estudos Avançados. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo (SP), v. 30, n. 86, p. 269-285, 2016. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/115093. Acesso em: 16 jul. 2020. 

http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/115093
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tudo é mais rápido, mais difícil de se absorver e mais fácil de se esquecer é 

sentimento constante do ser humano. Na expressão do sociólogo espanhol 

Manuel Castells, vive-se no denominado capitalismo informacional em que se 

está imerso em um tempo virtual, no qual o excesso de informação transforma 

as experiências cotidianas em algo ao mesmo tempo intenso e superficial: 

 
Se as enciclopédias organizaram o conhecimento humano por ordem 
alfabética, a mídia eletrônica fornece acesso à informação, expressão 
e percepção de acordo com os impulsos do consumidor ou decisões 
do produtor. Com isso, toda a ordenação dos eventos significativos 
perde seu ritmo cronológico interno e fica organizada em sequências 
temporais condicionadas ao contexto social de sua utilização. 
Portanto, é simultaneamente uma cultura do eterno e do efêmero. É 
eterna porque alcança toda a sequência passada e futura das 
expressões culturais. É efêmera porque cada organização, cada 
sequência específica, depende do contexto e do objetivo da 
construção cultural solicitada. Não estamos em uma cultura de 
circularidade, mas em um universo de temporalidade não-
diferenciada de expressões culturais.392 

 

É imerso nessa sociedade digital, em que as informações se colocam de 

maneira digitalmente eternizadas e momentaneamente efêmeras, que se 

coloca a questão da duração desse conteúdo. Atualmente, cada informação 

on-line é rapidamente difundida, ferozmente consumida por diversos usuários 

da rede, comentada, compartilhada, criticada e, por fim, se tudo der certo, 

esquecida com o surgimento de uma nova história. Não obstante, esquecida 

será apenas até que outra pessoa resolva pesquisar determinado nome ou 

assunto, quando tudo passará a ser novamente revisitado anos, ou mesmo, 

décadas após. É o novo ciclo que em vez de propagar a ideia de que o jornal 

de hoje é o papel do embrulho de amanhã, ou que a fama dura apenas 15 

minutos, propaga a nova noção da sociedade digital, em que a fama pode até 

durar 15 minutos, mas a infâmia se eterniza.  

Atualmente não se tem mais o direito de se equivocar, de errar, de 

cometer uma mísera falha com a ciência de que ainda haverá tempo hábil para 

consertá-la antes que a notícia se espalhe quase instantaneamente pelos 

meios digitais. Na era analógica, algo deveria ser realmente notável – um 

crime, um grave equívoco ético – para que a notícia se tornasse pública. O 

medo era do vizinho fofoqueiro, do amigo indiscreto do bar, do ex-companheiro 

 
392 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede - volume 1. Tradução de Roneide Venâncio 
Majer. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002. p. 554. 
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que conhece a sua intimidade. Hoje, o temor é de que determinado fato se 

torne de conhecimento público a partir de uma foto tirada sem a sua 

autorização, de um vídeo feito às escondidas, ou mesmo por uma pesquisa 

nominal feita nos mecanismos de busca. 

Afinal de contas, quem sou eu? Eu sou aquele que o Google diz que 

sou.393 Atualmente, as pessoas pensam, vivem e se colocam para o mundo de 

forma on-line. A identidade real nem sempre – ou muito pouco – coincide com 

a identidade virtual e dificilmente será possibilitado um contraditório com a 

informação extraída de uma pesquisa on-line. 

O direito ao esquecimento acabou por se tornar então uma das 

respostas para essas inquietações contemporâneas, se colocando como um 

dos temas mais complexos e interessantes discutidos na doutrina e na 

jurisprudência dos últimos anos. Assim o direito ao esquecimento não só se faz 

entender como um clássico direito de defesa, como é também o direito à 

intimidade, do qual compartilha similaridades, mas também como um 

mecanismo moderno para a defesa da narrativa pessoal. E esse será seu 

ponto de interseção com o aqui defendido direito de ser lembrado. 

 

4.1 – O conceito do direito ao esquecimento 

 

A primeira pergunta que demanda resposta para a temática do direito ao 

esquecimento é o seu próprio conceito. Afinal, o que seria esse direito? A 

junção da ideia de direito com a ideia de esquecer pode aparentar uma 

incongruência semântica. Críticos do instituto defendem que esquecer não 

estaria na esfera do direito e sim da própria condição humana. 

Semanticamente é uma ideia até razoável, mas é certo que o Direito nunca se 

furtou de utilizar inúmeros conceitos, expressões e significados de diferentes 

áreas do conhecimento. O bom hermeneuta sempre foi aquele que conseguiu 

transportar para o Direito conceitos aparentemente distantes da juridicidade. 

A ideia de um direito ao esquecimento não é uma construção dos 

tempos cibernéticos como inicialmente se possa imaginar. O direito ao 

 
393 RODOTÀ, Stefano. L’Identità al tempo di Google. La Repubblica. Roma, 14 dez. 2009. 
Disponível em: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/12/14/identita-al-
tempo-di-google.html. Acesso em: 07 ago. 2020. 
 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/12/14/identita-al-tempo-di-google.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/12/14/identita-al-tempo-di-google.html
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esquecimento não é um instituto circunscrito ao plano da internet. O conceito 

remonta ao denominado droit à l’oubli do Direito francês e ao diritto al’ oblio 

italiano, já discutidos na doutrina e na jurisprudência daqueles países desde os 

anos 70 do século passado. 

Na verdade, há quem defenda que essa ideia se fecundou de uma 

reinterpretação das noções de perdão, esquecimento e reinvenção do próprio 

si, ideias essas que estavam sob a influência de matizes religiosas e 

humanistas aplicadas ao Direito naquele período do século passado. A relação 

entre o direito ao esquecimento e o cometimento de crimes pretéritos foi a que 

primeiro se estabeleceu nos julgados desses países europeus. O instituto se 

mostrou complementar a outros já existentes, como o da reabilitação e o da 

prescrição. Buscava-se uma solução sistêmica que não permitisse mais que se 

eternizassem informações sobre falências ou crimes juvenis por exemplo. O 

instituto, assim, foi criado para impedir que determinados indivíduos fossem 

estigmatizados por algum acontecimento de seus passados.394 

Historicamente, se pode afirmar que a expressão direito ao 

esquecimento foi criada na França pelo professor Gerard Lyon-Caen ao 

comentar uma decisão judicial de 1965 no denominado affaire Landru. O 

professor teria substituído a expressão utilizada pela parte autora “la 

prescription du silence” (prescrição do silêncio) por “direito ao esquecimento”, 

ao entender que, dessa forma, não se confundiria o pleito da autora com as 

peculiaridades históricas do instituto da prescrição.395  

Essa primeira ação judicial em que se utilizou o termo direito ao 

esquecimento na França, conhecida como caso Landru, ocorreu quando a 

Madame S., envelhecida não só pela idade, alegou que teria o direito de ver 

esquecidas as denominadas “loucuras de sua juventude”. Madame S. era uma 

das ex-amantes do famoso serial killer francês: o barba azul. A autora entrou 

com a ação de danos morais contra a produtora de um dos filmes que narrava 

 
394 AMBROSE, Meg Leta. Speaking of Forgetting. Analysis of Possible Non-EU Responses to 
the Right to be Forgotten and Speech Exception. Telecommunications Policy, v. 38, ed. 8-9, p. 
800-811, set. 2014. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/ 
abs/pii/S0308596114000731?via%3Dihub. Acesso em: 27 maio 2020. 
395 PINHEIRO, Denise. A liberdade de expressão e o passado: Desconstrução da ideia de um 
direito ao esquecimento. 2016. 287 f. Tese (doutorado). Faculdade de Direito. Universidade 
Federal de Santa Catarina, 2016. p. 137. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/%20abs/pii/S0308596114000731?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/%20abs/pii/S0308596114000731?via%3Dihub
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sua relação afetiva com o assassino em série.396 Madame S. queria 

indenização pela produção do filme Landru (A verdadeira história do Barba 

Azul),397 de 1963, do famoso diretor francês Claude Chabrol. O filme mostrava 

os assassinatos cometidos pelo seu antigo amante, que tinha como modus 

operandi se envolver e posteriormente assassinar viúvas de ex-combatentes da 

Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de ficar com o dinheiro das heranças 

das vítimas. A história de Landru já tinha inspirado Charles Chaplin a fazer o 

filme Monsieur Verdoux,398 em 1947, só que no filme de Chabrol, a Madame S. 

não era apenas uma personagem anônima e sim era mencionada 

nominalmente. Como resultado do pleito, o pedido da ação foi julgado 

improcedente, pois se entendeu que o filme se utilizava de informações 

verídicas na sua narrativa, que era baseada em um processo judicial público e 

nas memórias divulgadas anteriormente pela própria Madame S.  

O droit à l’oubli só foi ser reconhecido na jurisprudência francesa em 

1983, no caso da Madame M. vs. Filipachi et Congedipress também sobre um 

crime passional que tinha ocorrido 15 anos antes. No caso, utilizaram a 

fotografia da Madame M. na revista Paris Match com a legenda de ter cometido 

um duplo assassinato.  Por sua vez, dentro da própria jurisprudência francesa, 

foi no caso Mme Monanges v. Kern que se chegou a um resultado distinto no 

âmbito da Corte de Cassação daquele País. Na última ação, buscava-se a 

supressão de trechos de um livro que narrava a participação do autor em 

atividades colaboracionistas da França, ocupada de Vichy, durante a segunda 

grande guerra. Ao negar o direito ao esquecimento, entendeu o tribunal se 

estar diante de um caso previamente conhecido e com nítido interesse 

público.399  

 
396 SARMENTO, Daniel. Liberdades Comunicativas e “Direito ao Esquecimento” na ordem 
constitucional brasileira, parecer consultivo. Revista Brasileira de Direito Civil, v. 7, p. 190-232, 
jan./mar. 2016. p. 220. 
397 A VERDADEIRA história do Barba Azul. Direção: Claude Chabrol. Produção: Georges de 
Beauregard e Carlo Ponti. Roteiro: Françoise Sagan. Intérpretes: Charles Denner; Michèle 
Morgan; Hildegard Knef e outros. Paris: Compagnia Cinematografica Champion, 1963. 1 DVD 
(115 min.), color. 
398 MONSIEUR Verdoux. Direção: Charles Chaplin. Produção: Charles Chaplin. Roteiro: 
Charles Chaplin; Orson Welles. Intérpretes: Charles Chaplin; Mady Correll; Allison Roddan e 
outros. Los Angeles: Charles Chaplin Productions, 1947. 1 DVD (124 min.), preto e branco. 
399 SARMENTO, Daniel. Liberdades Comunicativas e “Direito ao Esquecimento” na ordem 
constitucional brasileira, parecer consultivo. Revista Brasileira de Direito Civil, v. 7, p. 190-232, 
jan./mar. 2016. p. 220. 
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Por mais que alguns autores, contrários à existência do direito ao 

esquecimento, entendam ter havido uma mudança de posicionamento da corte 

francesa quanto ao tema, a simples narrativa dos casos é clara em apontar a 

diferença temática dos julgados. Pode-se afirmar que a corte francesa foi 

didática em demonstrar que o direito ao esquecimento se torna possível nos 

pedidos que se relacionam às informações de caráter privado do autor a partir 

de uma lógica claramente contextual e não para assuntos de natureza 

histórica.400 

O termo direito ao esquecimento se tornou novamente célebre na 

comunidade jurídica, com as recentes decisões do Tribunal Europeu sobre o 

tema, particularmente sua aplicação no âmbito da internet. Abrigou-se, assim, 

sob a mesma nomenclatura, decisões que iam desde o direito à desindexação 

de resultados de pesquisas feitas em portais de busca, passando por decisões 

sobre o apagamento de informações pretéritas hospedadas em diversos sites 

de conteúdo e a própria lógica anteriormente ofertada pelo droit à l’oubli 

francês. 

Acredito que isso não seja um problema. O direito ao esquecimento se 

torna instituto suficientemente relevante para abrigar diferentes espécies que 

têm como eixo central a busca pelo apagamento de informações verídicas, mas 

temporalmente descontextualizadas e que, além disso, possam gerar ofensas à 

personalidade ôntica do indivíduo. Enquanto a espécie do direito ao 

esquecimento on-line se justifica dentro do eixo “pessoa-informação-circulação-

controle”, a espécie clássica difundida pelo droit à l’oubli e pelo diritto al’ oblio 

funciona no eixo “pessoa-informação-segredo”, isto é, no novo modelo, o titular 

do direito em vez de buscar uma circulação controlada passa a se preocupar 

com a interrupção do fluxo das informações.401 

O que se pode extrair dessa ideia é que enquanto o direito ao 

esquecimento on-line se preocupa sobremaneira com a circulação da 

informação, o direito ao esquecimento, surgido no século passado, se relaciona 

mais intensamente com o clássico direito à privacidade. A espécie mais 

contemporânea trabalha na lógica de que manter algo em segredo é muito 

 
400 FRAJHOF, Isabella Zalcberg. O direito ao esquecimento na internet: conceito, aplicação e 
controvérsias. São Paulo: Almedina, 2019. p. 63-64. 
401 RODOTÀ, Stefano. A vida na Sociedade de Vigilância: A Privacidade Hoje. Tradução de 
Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008. p. 93. 
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difícil, então seu objetivo é impedir a eterna circulação dessa informação, a 

espécie mais antiga, por sua vez, acredita na contenção do enunciado, na 

manutenção do segredo, na existência de um núcleo íntimo intransponível à 

curiosidade alheia e plenamente defendido a partir de ferramentas que 

funcionam como direito de defesa. Todas, no entanto, buscam um 

denominador em comum: o natural processo do esquecimento. 

O segundo ponto conceitual que deve ser analisado é diferenciar essa 

espécie mais clássica do direito ao esquecimento com as noções tuteladas 

pelos direitos à intimidade, à vida privada e à honra. 

 
A resposta estaria, sobretudo, na constatação de que a ilicitude da 
ofensa que se busca coibir, pela via do direito ao esquecimento, 
adviria do caráter irrelevante, desnecessário ou socialmente inútil da 
permanência, ou da republicação de informações e fatos indesejados 
da vida pessoal, capazes de comprimir, sem atual justificativa, a 
honra, o nome, a privacidade e outros direitos da personalidade. O 
transcurso do tempo teria, assim, o importante papel de afastar, salvo 
em situações excepcionais de permanente interesse social, a 
atualidade das referências gravosas, e, com isso, modificar o caráter 
lícito de uma informação que fora, em um determinado momento e 
contexto, legitimamente disponibilizada.402 

 

O direito ao esquecimento passa a ser, assim, o direito da pessoa não 

ser molestada por acontecimentos pretéritos que não tenham legítimo interesse 

público, traduzido em um reconhecimento jurídico protetivo de sua vida 

pretérita, proibindo a revelação de dados antigos da personalidade do 

indivíduo.403 Pode ser definido também como o direito que confere uma esfera 

de proteção que isola determinada informação de uma natural cadeia 

intertemporal.404 Assim o direito ao esquecimento possui duas facetas: a de não 

permitir a divulgação de determinado fato personalístico do indivíduo e a de 

buscar a eliminação desse fato em virtude do tempo decorrido, uma vez que 

passa a ser exigida, nessa lógica, a  autorização do titular para que continue 

constando dos diversos bancos de dados (right to erasure, ou, 

autodeterminação informativa).  

 
402 BEZERRA JÚNIOR, Luis Martius Holanda. Direito ao esquecimento: a justa medida entre a 
liberdade informativa e os direitos da personalidade. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 
98-99. 
403 DOTTI, René Ariel. O direito ao esquecimento e a proteção do Habeas Data. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (Coord.). Habeas Data. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 300. 
404 MARTINEZ, Pablo Dominguez. Direito ao esquecimento - A proteção da memória individual 
na sociedade de informação. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2014. p. 81. 
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Deve-se ressaltar que o direito ao esquecimento é para informações 

legítimas, verdadeiras, lícitas, uma vez que para a tutela de informações 

pessoais sigilosas, imagens sensíveis, obras protegidas e informações falsas já 

existem normas que asseguram a desindexação com base na proteção da 

propriedade intelectual, dos direitos de imagem e nos próprios ditames da 

legislação criminal. Não há que se falar em direito ao esquecimento para 

conteúdo inverídico. 

O direito ao esquecimento tem também a característica de tutelar as 

duas principais espécies de memória protegidas pelo direito: a memória 

individual e a memória coletiva. Enquanto as noções que entrelaçam memória 

individual e direito ao esquecimento devem ser compreendidas dentro da ideia 

do direito de ser lembrado, isto é, a comunhão da noção de autodeterminação 

informativa com a lógica das escolhas narrativas, ideia a ser melhor 

desenvolvida no próximo capítulo, a lógica que conjuga o esquecimento com a 

memória coletiva pode ser entendida a partir das lições de seu principal teórico.  

Para Halbwachs, a força da perpetuação de determinada memória no 

âmbito coletivo está diretamente relacionada à sua força enquanto tal, isto é, 

aos vínculos de compreensão e dispersão que essa memória atinge dentro da 

coletividade. Pode-se entender, assim, que a possibilidade de um fato merecer, 

ou não, a aplicação do direito ao esquecimento se liga à força com que essa 

informação fincou raízes no seio de determinada sociedade. Em outras 

palavras, se determinado acontecimento já não tem mais a mesma importância 

é porque invariavelmente alcançou seu natural processo de esquecimento 

coletivo.405  

Compreendida essas primeiras noções conceituais do instituto, torna-se 

imprescindível entender a gênese desse direito ao esquecimento no âmbito dos 

diversos tribunais que trataram do tema. Além das já comentadas decisões da 

corte constitucional francesa e seu droit à l’oubli, o novo significado – aqui 

denominado de direito ao esquecimento on-line – foi concebido a partir de uma 

decisão do tribunal comunitário europeu, mesmo que, paralelamente, as suas 

ideias já vinham sendo desenvolvidas em outras cortes nacionais, como no 

Brasil.  

 
405 MARTINEZ, Pablo Dominguez. Direito ao esquecimento - A proteção da memória individual 
na sociedade de informação. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2014. p. 69. 



186 

 

 

4.2 – O direito ao esquecimento na jurisprudência 

 

O denominado direito ao esquecimento é acima de tudo uma construção 

jurisprudencial. Pode ser considerado daqueles direitos que surgem a partir de 

determinadas demandas específicas, com outros nomes e sem uma definição 

clara do que se pretende com aquele pleito, mas que aos poucos vai ganhando 

contornos teóricos advindos do estudo dos casos concretos.  

Percebe-se, pela leitura das decisões no âmbito da jurisprudência 

internacional, como os principais casos do direito ao esquecimento vieram de 

pessoas que queriam ver esquecidas determinadas passagens de suas vidas, 

quase sempre relacionadas a crimes pretéritos ou exposições profissionais 

consideradas moralmente menos abonadoras pelo atual presente de suas 

respectivas vidas.  

Além dos casos narrados, no tópico anterior, sobre a gênese do direito 

ao esquecimento, daquele período não há como deixar de mencionar o famoso 

caso Lebach, na Alemanha, uma vez esse ser reiteradamente referido como 

fundamento para as atuais decisões contemporâneas sobre o tema, incluindo 

as do direito pátrio. 

Em 1969, ocorreu um latrocínio na cidade alemã de Lebach em que 

foram roubadas armas e munições, além de terem sido assassinados quatro 

soldados que guardavam o depósito. Dois dos criminosos foram condenados à 

prisão perpétua e um terceiro partícipe, que ajudou na preparação do crime, foi 

condenado a seis anos de reclusão. Anos depois, um canal de televisão 

alemão (ZDF) produziu um documentário que narrava o ocorrido com imagens 

e citações dos nomes dos envolvidos. Como não poderia deixar de constar de 

folhetins policialescos do gênero, eram narradas desde a fuga dos criminosos, 

incluindo a perseguição policial, até as relações amorosas existentes entre 

eles. O contexto para a transmissão dessa reportagem era a proximidade da 

soltura do partícipe do crime que, contrariado pelo episódio, ingressou com 

uma ação pleiteando a não veiculação do programa. Depois da negativa em 

primeiro grau, o Tribunal Constitucional Federal Alemão (TCF) julgou 

procedente o pedido e reconheceu a ofensa ao direito ao livre desenvolvimento 

da personalidade do autor da ação. Abordou-se na decisão a necessidade de 
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se manter a privacidade da pessoa, particularmente o necessário respeito ao 

nome e à imagem, isto é, aos seus mais basilares direitos da personalidade.406 

Curiosamente, anos depois, foi julgado o denominado caso Lebach II em 

que um outro canal de televisão alemã, a SAT 1, resolveu fazer um novo 

documentário, agora no ano de 1996, narrando o mesmo episódio do latrocínio. 

A diferença foi que dessa vez o canal omitiu o nome dos envolvidos e suas 

respectivas imagens. Com essas mudanças, o resultado do julgamento, na 

corte germânica, também foi diferente, permitindo a veiculação da narrativa, 

apesar da reiteração dos pedidos dos envolvidos pela suspensão do 

programa.407 

Se os casos Landru na França e Lebach na Alemanha podem ser 

considerados a origem das discussões do direito ao esquecimento no sistema 

jurídico romano-germânico, na cultura de precedentes norte-americana, é 

possível responsabilizar outra produção cinematográfica por iniciar tais 

discussões. Décadas antes dos filmes de Chabrol e Chaplin sobre o barba azul 

e a participação da Madame S., em 1925, o filme The red kimona (Sublime 

redenção)408 já levantava questões sobre o limite temporal pelo qual uma 

história poderia ser narrada, sem desrespeitar os direitos de determinada 

pessoa. O filme contava a história de Gabrielle, uma jovem mulher, que ao 

escapar dos maus-tratos de sua família e fugir com um rapaz que mal 

conhecia, acabou sendo levada à prostituição. Ao descobrir que o homem por 

quem se apaixonara tinha uma outra mulher, acabou o assassinando. Gabrielle 

foi então a julgamento e contando com a ajuda de outras mulheres comovidas 

com sua história de vida, foi absolvida pelo júri. Fim?  

Não para Gabrielle Darley Melvin que, anos após os acontecimentos 

narrados, assistiu à tal fase dramática de sua vida em uma película 

cinematográfica. No momento do lançamento do filme, a Sra. Melvin já tinha 

abandonado tal estilo de vida, casado e se estabelecido na alta sociedade da 

época. A autora da ação indenizatória tinha a sorte de viver em um período que 

 
406 FRAJHOF, Isabella Zalcberg. O direito ao esquecimento na internet: conceito, aplicação e 
controvérsias. São Paulo: Almedina, 2019. p. 64-66. 
407 FRAJHOF, Isabella Zalcberg. O direito ao esquecimento na internet: conceito, aplicação e 
controvérsias. São Paulo: Almedina, 2019. p. 66. 
408 SUBLIME redenção. Direção: Walter Lang. Produção: Dorothy Davenport. Roteiro: Adela 
Rogers St. Johns. Intérpretes: Priscilla Bonner; Nellie Bly Baker; Carl Miller. Los Angeles: Mrs. 
Wallace Reid Productions, 1925. (77 min.) black and white. 
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ainda era possível “começar a vida do zero” sem o medo de ser descoberta a 

partir de uma pesquisa realizada no Google. Gabrielle entrou com o pedido 

alegando que a produção artística teria violado o seu direito à privacidade, uma 

vez que seu novo ciclo de convivência social não conhecia a história do seu 

passado. Ter-se-ia então o famoso caso Melvin vs. Reid, de 1931, que 

inaugurou a ideia do direito de ficar só (the right to be let alone) na 

jurisprudência norte-americana. É nesse caso que se estabelece outra ideia tão 

cara às discussões dos direitos da personalidade, o denominado direito à 

busca pela felicidade, pois se entendeu que apesar de um fato ser verídico e 

público, haveria, nos termos da constituição da Califórnia, um direito 

principiológico maior.409 

Um segundo caso que problematizou os valores do direito ao 

esquecimento nos Estados Unidos – mesmo que também ainda sem se utilizar 

de tal expressão – foi o denominado caso Sidis vs. F-R Publishing Corporation. 

Sidis era um menino prodígio que estampava capas de revista pelos seus 

conhecimentos matemáticos apesar da terna idade. Sua vida foi acompanhada 

pela mídia até ele se formar aos 16 anos em Harvard. Era um fenômeno de 

quem muito se esperava. Os anos se passaram e Sidis resolveu viver uma vida 

reclusa e sem se utilizar dos louros da infância. Era o seu direito de ser deixado 

em paz. Entretanto, acabou sendo novamente personagem de uma reportagem 

da revista The New Yorker, no estilo: onde eles estão agora? O texto narrava 

sua vida solitária, o fato de ter abandonado os estudos de pós-graduação, além 

de morar em um pequeno e miserável quarto de uma região pobre da cidade 

de Boston. Ou seja, era uma reportagem com todos os tons melodramáticos 

tão caros à mídia. Não para Sidis, que se viu profundamente ofendido em sua 

intimidade e em seu direito de ser esquecido. Entretanto, ao adotar a tese do 

escrutínio limitado, a decisão do tribunal norte-americano foi no sentido de que 

não se poderia garantir imunidade a alguém que já tinha sido uma figura 

pública. Sidis morreu poucos anos depois.410 

Reitera-se que os casos narrados apesar de tratarem do tema do direito 

ao esquecimento, ou seja, a difusão extemporânea de determinada informação 

 
409 FRAJHOF, Isabella Zalcberg. O direito ao esquecimento na internet: conceito, aplicação e 
controvérsias. São Paulo: Almedina, 2019. p. 66-68. 
410 FRAJHOF, Isabella Zalcberg. O direito ao esquecimento na internet: conceito, aplicação e 
controvérsias. São Paulo: Almedina, 2019. p. 68-69. 
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pessoal, não receberam tal alcunha. Utilizou-se para as decisões 

nomenclaturas como: defesa da privacidade, direito de ficar só e direito à busca 

pela felicidade, entre outros nomes que certamente dialogam com a lógica do 

esquecimento, mas que se definem em seus próprios conceitos. 

Pode-se afirmar que a classificação de inúmeros casos dentro da 

nomenclatura direito ao esquecimento se iniciou apenas em 2014, no âmago 

do Tribunal de Justiça da União Europeia, com o já inesquecível caso 

González. Esse caso paradigmático passou a ser utilizado como justificativa 

para que vários tribunais nacionais pudessem aceitar a tese do direito ao 

esquecimento. Entretanto, a leitura atenta do julgado não permite a 

interpretação de que o tribunal europeu ampliou o direito ao esquecimento a 

quaisquer formas de apagamento de informações on-line. Na verdade, a 

decisão é bastante restrita ao denominado direito de desindexação, isto é, 

impedir que determinados termos e links de pesquisa levem a determinadas 

informações pessoais temporalmente defasadas.411 

O pleito tratou de uma ação interposta pelo cidadão espanhol Mario 

Costeja González contra o jornal catalão La Vanguardia e as empresas Google 

Spain e Google Inc. Inicialmente, o pedido foi direcionado à Agencia Española 

de Protección de Datos e posteriormente alcançou os tribunais europeus. O Sr. 

González argumentava que, ao pesquisarem seu nome no Google, os 

resultados encontrados retornavam à notícia do jornal catalão, de 1998, no qual 

constava a informação de que o autor teria anunciado a venda de um imóvel 

em hasta pública, com o fim de recuperar créditos de dívidas pessoais perante 

a seguridade social espanhola. O autor requereu, então, que o jornal 

suprimisse as informações que permitiam a sua identificação pessoal e que os 

buscadores do Google não mais levassem a essas informações como 

resultado da pesquisa. 

O julgamento perante a Agencia Española de Protección de Datos 

considerou improcedente o pleito contra o jornal catalão, mas julgou 

procedente o pedido relativo à desindexação do Google, que, por sua vez, 

interpôs recurso perante o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), 

argumentando, em suma, a desproporcionalidade de responsabilizar um 

 
411 FRAJHOF, Isabella Zalcberg. O direito ao esquecimento na internet: conceito, aplicação e 
controvérsias. São Paulo: Almedina, 2019. p. 32-33. 
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provedor de busca pelo conteúdo de uma notícia que não foi criada por ele. O 

TJUE, todavia, entendeu que a lista de resultados provida pelo Google afetaria, 

sim, o direito à privacidade do indivíduo, devendo o provedor também ser 

responsabilizado, pois, indiretamente, criava um perfil on-line do indivíduo. 

Ressaltou, todavia, a possibilidade de exceções em se tratando de informação 

com interesse público ou de pessoas com vida pública.412 

A ratio da decisão indicou a preocupação do TJUE com a 

potencialização da exposição de informações pessoais agrupadas em um 

buscador de pesquisas. Entendeu-se que esses buscadores descontextualizam 

informações, criando uma identidade virtual desatualizada do usuário. Por 

conseguinte, o direito individual se sobrepõe tanto ao direito coletivo dos 

usuários da internet quanto ao interesse econômico do provedor de pesquisa e 

resultados.413 Esse direito à desindexação pode ser, assim, conceituado como 

uma subespécie do direito ao esquecimento, ou, na terminologia norte-

americana, como um right not to be found (direito de não ser achado). 

Percebe-se da leitura da decisão que, na verdade, o Tribunal Europeu 

defendeu a possibilidade de o indivíduo limitar – seja em decorrência do 

conteúdo, ou devido a uma defasagem temporal – a construção eterna de 

perfis on-lines feita por buscadores como o Google e o Yahoo!. É a aplicação 

da ideia discutida, nos dois últimos capítulos, da existência de um direito à 

construção da sua narrativa, compreendida a partir da teoria do livre 

desenvolvimento da personalidade. Ressalta-se, novamente, que essa noção 

será mais bem trabalhada no derradeiro capítulo deste trabalho. 

Além das decisões circunscritas ao direito comunitário, pleitos dessa 

ordem foram também direcionados às cortes nacionais dos países europeus. 

Destaca-se pedidos que tinham como objetivo que os sites de notícias 

 
412 Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 13 de maio de 2014. Google Spain SL e 
Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja 
González. Pedido de decisão prejudicial apresentado pela Audiencia Nacional. Dados pessoais 
– Proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento desses dados – Diretiva 
95/46/CE – Artigos 2.°, 4.°, 12.° e 14.° – Âmbito de aplicação material e territorial – Motores de 
busca na Internet – Tratamento de dados contidos em sítios web – Pesquisa, indexação e 
armazenamento desses dados – Responsabilidade do operador do motor de busca –
Estabelecimento no território de um Estado-Membro – Alcance das obrigações desse operador 
e dos direitos da pessoa em causa – Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia –
Artigos 7.° e 8.°. (Processo C-131/12). 
413 FRAJHOF, Isabella Zalcberg. O direito ao esquecimento na internet: conceito, aplicação e 
controvérsias. São Paulo: Almedina, 2019. p. 38. 
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atualizassem as informações antigas a partir do desenrolar dos acontecimentos 

fáticos e jurídicos. Por exemplo, se é noticiado que alguém foi preso, mas anos 

depois, essa pessoa é absolvida na ação penal, caberia ao site que publicou a 

informação atualizar aquela notícia, colocando o resultando final do processo 

no bojo da reportagem original.  

Esse direito de pedir que as informações sejam atualizadas foi 

reconhecido pela Corte di Cassazione italiana, afirmando que a conservação 

das notícias se torna possível caso o provedor do conteúdo contextualize as 

informações, contando o desenrolar da notícia previamente noticiada. Ressalta-

se que a corte italiana não entendeu que essa responsabilidade caberia ao 

buscador, como o Google, e sim ao provedor do conteúdo e ao titular do site.414 

No âmbito latino-americano, vários pedidos acerca do direito ao 

esquecimento passaram também a serem pleiteados nos últimos anos. Na 

Suprema Corte da Argentina, por exemplo, estabeleceu a responsabilidade 

subjetiva dos provedores de conteúdo (não de pesquisa), necessitando, 

todavia, de uma decisão judicial não cumprida anteriormente para que se 

caracterize tal responsabilização.415 Na Colômbia, se seguiu o posicionamento 

da corte argentina, afastando o provedor de busca da responsabilidade civil, 

mas com uma inversão do ônus da prova. Também determinou, em sentido 

próximo ao da corte italiana, que as matérias jornalísticas – particularmente 

aquelas da seara criminal – tivessem que ser automaticamente atualizadas 

pelos provedores de conteúdo tão só já tenham algum desfecho judicial.416  De 

maneira ainda mais favorável à lógica do direito ao esquecimento, a Autoridade 

de Proteção de Dados Pessoais do Peru entendeu que os provedores de busca 

são sim responsáveis por desindexar determinados links quando requeridos 

pelo interessado e independentemente de ordem judicial, em termos bastante 

 
414 MORATO, Antonio Carlos; DE CICCO, Maria Cristina. Direito ao esquecimento: luzes e 
sombras. In: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; GOMES, Mariângela Gama de Magalhães 
(Org.). Estudos em homenagem a Ivette Senise Ferreira. São Paulo: LiberArs, 2015. p. 94-95. 
415 ARGENTINA. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Corte Suprema de Justiça da 
Nação). Caso R. 522. XLIX. Rodríguez, Maria Belén el Google Inc. si daños y perjuicios. 
Julgado em 28.10.2014. 
416 COLOMBIA. Corte Constitucional da Republica da Colombia. Sentencia T-277/15. Acción de 
tutela instaurada por Gloria contra la Casa Editorial El Tiempo. Julgado em 12.05.2015. 
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próximos da decisão paradigmática do Tribunal de Justiça da União Europeia 

no caso González.417 

Atualmente, é muito difícil diferenciar um provedor de busca de um 

provedor de conteúdo. A oferta de anúncios e a ordem em que os sites são 

colocados como resultado de pesquisa têm majoritariamente fins comerciais, 

ou seja, há uma escolha pré-determinada e não simplesmente aleatória sobre 

quais páginas aparecerão primeiro como resultado da busca do usuário. A 

responsabilidade, de certa forma, deve ser dividida. 

Apesar de concordar com a responsabilidade dos provedores de busca, 

nos termos das decisões da corte peruana e europeia, compreendo as 

ponderações contrárias a tal decisão. É importante estabelecer exceções à 

responsabilidade do provedor. Não se deve formular uma responsabilidade 

objetiva sem exceções, nem para notícias relacionadas a pessoas públicas, ou 

mesmo em decorrência da notícia ser contemporânea ou de verdadeiro 

interesse social.418  

Assim a simples alegação de desrespeito a algum direito da 

personalidade e a desatualização da notícia em respectivo site não devem 

obrigar o provedor a retirar automaticamente o link da matéria, pois seria 

medida claramente desproporcional. Isto é, entendo que se deve aceitar, pelo 

menos no plano teórico, a responsabilização do provedor de busca, mas com a 

necessidade de que o pedido de desindexação passe por algum filtro interno 

da própria empresa, ou, em último caso, de uma decisão judicial. 

 

4.2.1 – O direito ao esquecimento na jurisprudência pátria 

 

No Brasil, os primeiros casos que se utilizaram da expressão “direito ao 

esquecimento” foram anteriores à decisão final do caso González em 2014 na 

Corte Europeia. No ano de 2013, já se discutia no âmbito do Superior Tribunal 

de Justiça tanto as repercussões do denominado caso da Chacina da 

Candelária quanto as relacionadas ao assassinato de Aída Curi. Os dois 

 
417  PERU. Dirección General de Protección de Datos Personales, Resolución Directoral n. 045-
2015-JUS/DGPDP, X vs. Google Inc. e Google Perú S.R.L. Lima. Julgado em 30.12.2015. 
418 FRAJHOF, Isabella Zalcberg. O direito ao esquecimento na internet: conceito, aplicação e 
controvérsias. São Paulo: Almedina, 2019. p. 107-109. 
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pedidos de esquecimento surgiram em decorrência da reconstituição dos 

respectivos crimes no extinto programa da TV Globo, “Linha Direta-Justiça”. 

O programa policialesco tinha como fim relembrar determinados crimes 

marcantes da história violenta do Brasil. O primeiro caso veiculado pela 

emissora a receber discussões sobre a aplicação do direito ao esquecimento 

ocorreu ainda no ano de 2004 e tratou da reconstituição do assassinato de 

Aída Curi, ocorrido nos distantes anos 50 do século anterior na cidade do Rio 

de Janeiro. O segundo caso emblemático foi a reconstituição do Massacre da 

Candelária, no qual vários jovens foram brutalmente assassinados enquanto 

dormiam em frente à igreja de mesmo nome e na mesma cidade do 

assassinato de Aída.  

O caso Aída Curi foi um desses notórios acontecimentos da narrativa 

criminal carioca que se misturavam ao glamour decadente de uma 

Copacabana que começava a deixar seus anos mais dourados.  

Diferentemente do massacre da Candelária em que o interesse público é 

evidente, casos como do assassinato de Aída Curi, assim como outros infames 

da crônica criminal, como os cometidos pelo casal Nardoni ou por Suzane von 

Richthofen, se traduzem em comoção social muito mais em decorrência da 

exaustiva cobertura da imprensa, do que realmente remontam a um verdadeiro 

interesse público. Infelizmente, em um país de gênese tão violenta, como o 

Brasil, não são poucos os casos de violência doméstica que terminam em 

morte, seja parricídios ou assassinatos dos próprios filhos. Igualmente não são 

poucos os casos de feminicídio, sejam atuais ou ocorridos há mais de meio 

século. 

No pleito em que se requeria que o programa de TV não veiculasse 

novamente a narrativa do assassinato de Aída, os irmãos, autores da ação, 

argumentavam não quererem novamente reviver um acontecimento que de 

forma tão profunda marcou a história de sua família. De certa forma, era um 

pedido tanto para respeitar os direitos da personalidade – ou projeção – da 

própria Aída Curi como também os direitos personalísticos dos autores do 

pleito. Por sua vez, o autor da ação de esquecimento do Massacre da 

Candelária tinha sido um dos acusados pelos crimes que, absolvido do 

processo criminal, promoveu a ação inibitória justificando a indevida utilização 

do seu nome e de sua imagem no programa global.  
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Nesse último caso, o programa televisivo citava nominalmente o autor 

como sendo um dos acusados de chacinar os jovens na Candelária, mas 

ponderava tê-lo sido absolvido posteriormente pelo júri popular. Ou seja, o 

programa dizia a verdade. O autor da ação afirmava, entretanto, que a 

veiculação faria reviver, 13 anos após o acontecimento, a fama de “chacinador” 

e o decorrente ódio social que por muito tempo a ele esteve vinculado no seio 

de sua comunidade. De certa forma, essa se tornou uma das principais 

aplicações que se poderia esperar do direito ao esquecimento: até que ponto 

uma verdade posteriormente descontruída deve ecoar eternamente como 

notícia de interesse público? 

Os dois casos geraram decisões contraditórias nos primeiros graus de 

jurisdição, com argumentos que analisavam desde o direito à intimidade, a 

importância da liberdade de imprensa, o lucro auferido pela emissora de TV 

com a veiculação do programa e a própria noção de verdade histórica. No caso 

Aída Curi, destacava-se no voto do relator do TJ/RJ, em sentido contrário ao 

pleito dos irmãos de Aída, a afirmação de que “esquecer” não pode ser o 

caminho salvador para tudo, pois muitas vezes se torna importante reviver o 

passado para que as novas e futuras gerações repensem determinadas 

condutas.419 

 
419 “INDENIZATÓRIA. PROGRAMA “LINHA DIRETA JUSTIÇA”. AUSÊNCIA DE DANO. Ação 
indenizatória objetivando a compensação pecuniária e a reparação material em razão do uso, 
não autorizado, da imagem da falecida irmã dos Autores, em programa denominado “Linha 
Direta Justiça”. 1- Preliminar - o juiz não está obrigado a apreciar todas as questões desejadas 
pelas partes, se por uma delas, mais abrangente e adotada, as demais ficam prejudicadas. 2-A 
Constituição Federal garante a livre expressão da atividade de comunicação, independente de 
censura ou licença, franqueando a obrigação de indenizar apenas quando o uso da imagem ou 
informações é utilizada para denegrir ou atingir a honra da pessoa retratada, ou ainda, quando 
essa imagem/nome for utilizada para fins comerciais. Os fatos expostos no programa eram do 
conhecimento público e, no passado, foram amplamente divulgados pela imprensa. A matéria 
foi, é discutida e noticiada ao longo dos últimos cinquenta anos, inclusive, nos meios 
acadêmicos. A Ré cumpriu com sua função social de informar, alertar e abrir o debate sobre o 
controvertido caso. Os meios de comunicação também têm este dever, que se sobrepõe ao 
interesse individual de alguns, que querem e desejam esquecer o passado. O esquecimento 
não é o caminho salvador para tudo. Muitas vezes é necessário reviver o passado para que as 
novas gerações fiquem alertadas e repensem alguns procedimentos de conduta do presente. 
Também ninguém nega que a Ré seja uma pessoa jurídica cujo fim é o lucro. Ela precisa 
sobreviver porque gera riquezas, produz empregos e tudo mais que é notório no mundo 
capitalista. O que se pergunta é se o uso do nome, da imagem da falecida, ou a reprodução 
midiática dos acontecimentos, trouxe um aumento do seu lucro e isto me parece que não 
houve, ou se houve, não há dados nos autos. Recurso desprovido, por maioria, nos termos do 
voto do Desembargador Relator.” In: RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 
0123305-77.2004.8.19.0001. Relator: Des. Ricardo Rodrigues Cardozo. 17.08.2010. 



195 

 

Pode-se aduzir que foi apenas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça 

que se inaugurou, sob essa alcunha, as discussões mais específicas acerca do 

direito ao esquecimento, apesar de alguns de seus subtemas já apareceram 

nos acórdãos do TJ/RJ.  No caso Aída, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) 

manteve a decisão da instância inferior de permitir a veiculação do programa 

televisivo alegando que o fato era considerado importante para a história 

criminal brasileira, de interesse público, sendo inclusive citado com frequência 

em livros e estudos de direito penal. Afirmou-se que, diferentemente de outros 

pleitos em que seria possível narrar o fato sem que se informasse o nome das 

pessoas envolvidas, neste caso seria impossível tratar do assassinato de Aída 

Curi sem citar Aída Curi.420 

Por sua vez, no caso da “Chacina da Candelária” – que já tinha sido 

relacionado tanto ao caso Melvin quanto ao caso Lebach em acórdão de 

segundo grau – o STJ compreendeu o tema a partir da análise da denominada 

“contemporaneidade da notícia”, que deve ser considerada um inegável cerne 

axiológico para todas as decisões acerca do esquecimento. Necessitava-se 

ponderar a lógica temporal com os valores extraídos do princípio da liberdade 

de expressão. Afirmou-se também a necessidade de se recepcionar o direito 

ao esquecimento como princípio jurídico, o definindo como um direito de não 

ser lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante a fatos 

desabonadores, de natureza criminal, nos quais se envolveu, mas que, 

posteriormente, fora inocentado.421 O direito ao esquecimento se definiu como 

um direito à esperança decorrente do direito fundamental da dignidade 

humana.422 

 
420 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.335.153/RJ, 4ª turma. 
Relatoria: Min. Luís Felipe Salomão. 25.03.2013. 
421 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.334.097-RJ, 4ª Turma, 
Relatoria: Min. Luis Felipe Salomão. 28.05.2013. 
422 [...] Com efeito, o reconhecimento do direito ao esquecimento dos condenados que 
cumpriram integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram absolvidos em processo criminal, 
a meu juízo, além de sinalizar uma evolução humanitária e cultural da sociedade, confere 
concretude a um ordenamento jurídico que, entre a memória – que é a conexão do presente 
com o passado – e a esperança – que é o vínculo do futuro com o presente –, fez clara opção 
pela segunda. E é por essa ótica que o direito ao esquecimento revela sua maior nobreza, 
afirmando-se, na verdade, como um direito à esperança, em absoluta sintonia com a 
presunção legal e constitucional de regenerabilidade da pessoa humana. In: BRASIL. Supremo 
Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.334.097-RJ, 4ª Turma, Relatoria: Min. Luis Felipe 
Salomão. 28.05.2013. 
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Em 2021, finalmente a questão chegou, sob o manto da repercussão 

geral, para julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal. No RE 

1010606/RJ, a Corte Superior decidiu, por maioria, que a ideia de um direito ao 

esquecimento seria incompatível com a Constituição, uma vez que específicos 

abusos da liberdade de expressão devem ser analisados sob os parâmetros 

clássicos da intimidade, da honra e da imagem e não em razão da passagem 

do tempo.423 

Os ministros do Tribunal alegaram que acatar a ideia do direito ao 

esquecimento seria negar as vindouras gerações o conhecimento da História, 

configurando censura prévia. Argumentaram também que os veículos de 

comunicação têm o dever de retratar o ocorrido no passado, dando realce 

especial ao princípio da liberdade de expressão. Por fim, concluíram que a 

ideia de um direito ao esquecimento seria desrespeitar o conhecimento do 

passado em verdadeiro obscurantismo. O Min. Edson Fachin divergiu em sua 

totalidade, o Min. Luiz Fux afirmou a possibilidade em tese de aplicação do 

direito ao esquecimento, mas que não deveria ser utilizado no caso específico 

daquele recurso extraordinário, qual seja, o programa global sobre o 

assassinato de Aída Curi. 

Outros casos famosos na jurisprudência pátria que abordaram o direito 

ao esquecimento, nos últimos anos, foram os da apresentadora Xuxa contra o 

Google Brasil e do ex-deputado federal Ricardo Zarattini contra o jornal Diário 

de Pernambuco. 

Diferentemente dos casos de Aída e da Candelária, o caso de Xuxa se 

apresentou muito mais próximo às discussões ocorridas no âmbito da histórica 

decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia do que quaisquer 

outros casos célebres do direito ao esquecimento no Brasil. Isso ocorreu, pois 

o pleito da apresentadora foi direcionado especificamente ao provedor de 

pesquisa (Google), requerendo a desindexação de determinado resultado de 

pesquisa (o termo “Xuxa pedófila”) em similaridade ao pleito do Sr. González 

contra a mesma empresa provedora de pesquisa. A decisão do Superior 

Tribunal de Justiça foi no sentido de que era ilegítima a responsabilidade 

objetiva do Google, uma vez que a empresa não gerencia o conteúdo das 

 
423 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 1.010.606/RJ, Plenário. 
Relatoria: Min. Dias Toffoli. 11.02.2021. 



197 

 

informações, pois apenas oferta determinados resultados. Entendeu a corte 

superior que o provedor de busca não tem responsabilidade de realizar um 

controle prévio do suposto conteúdo ofensivo de determinado site e, dessa 

forma, cabe ao usuário, que se sinta ofendido em seus direitos, direcionar sua 

reclamação à página responsável pela postagem ofensiva. Percebe-se, assim, 

que a partir de um caso similar, houve uma decisão em sentido diametralmente 

oposto àquela da TJUE no caso González.424  

O caso do ex-deputado, Ricardo Zarattini Filho, ocorreu a partir do 

ajuizamento de uma ação indenizatória frente ao jornal Diário de Pernambuco, 

no ano de 2016, em decorrência de uma entrevista publicada 11 anos antes no 

jornal – que ainda se encontrava em seu acervo on-line – em que era acusado 

pelo advogado Wandekolk Wanderley de ter sido um dos autores do atentado 

no Aeroporto dos Guararapes em 1966. Zarattini Filho já havia sido absolvido 

das acusações à época. Após decisões em sentidos contrários nos dois 

primeiros graus de jurisdição, o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça 

agora sob a roupagem do direito ao esquecimento. Por maioria dos votos, 

Zarettini teve seu pedido julgado procedente. No voto vencedor, destacou-se o 

direito ao esquecimento como “um moderno princípio de responsabilidade civil” 

e que o próprio autor já teria se beneficiado pela lei de anistia.425 

A percepção que se tem dos vários casos narrados é a utilização de 

uma ideia ampla do direito ao esquecimento. Discute-se o seu contraponto com 

a liberdade de expressão, se problematiza a questão do provedor de conteúdo 

em contraponto ao provedor de busca e são desenvolvidas análises aos mais 

diversos direitos da personalidade em espécie. Observa-se também discussões 

a respeito da relevância histórica do acontecimento, ou da pessoa envolvida, 

além da natureza criminal, ou não, do fato. 

Isso posto, se percebe que o espectro de aplicação do direito ao 

esquecimento é amplo e igualmente complexo nas suas bases teóricas, 

principalmente em decorrência da ausência de cominação legal a garantir 

explicitamente tal possibilidade. Cabe, assim, ao intérprete coadunar a 

normatividade principiológica com os ditames legais de institutos clássicos já 

 
424 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.316.921/RJ, 3ª Turma. 
Relatoria: Min. Nancy Andrighi. 26.06.2012. 
425 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.369.571/PE, 3ª Turma. 
Relatoria: Min. Paulo de Tarso Sanseverino. 28.10.2016. 



198 

 

existentes para se conseguir traçar balizas corretas de aplicabilidade desse 

novo direito aos respectivos casos concretos.  

 

4.3 – Normatividade do direito ao esquecimento 
 

As decisões comentadas acerca do direito ao esquecimento, no âmbito 

da União Europeia, culminaram na necessidade de se aprovar, no ano de 

2016, um novo Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais que previu 

expressamente, no seu artigo 17, o denominado direito ao esquecimento (ou 

direito ao apagamento dos dados).426  Esse direito acabou se conjugando aos 

ditames do art. 6º, alínea ‘e’ da Diretiva 46/95/CE que consagrou o denominado 

princípio da caducidade, pelo qual os dados só podem ser armazenados por 

determinado período antes de seu apagamento.427 

Em âmbito nacional, não há quaisquer ditames que explicitamente 

consagrem o esquecimento como direito na forma como ocorre no âmbito 

normativo da União Europeia. Os vários julgados que passaram a tratar do 

tema se utilizam da principiologia constitucional, da análise sobre a 

aplicabilidade dos direitos da personalidade e de alguns dispositivos legais 

esparsos no arcabouço jurídico, cuja leitura se possibilita aduzir a existência de 

tal direito. Se não há um dispositivo explícito a consagrar o direito ao 

esquecimento, é possível afirmar que implicitamente há uma consagração tanto 

 
426 Artigo 17 Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais da UE: Direito ao 
apagamento dos dados («direito a ser esquecido») 1.   O titular tem o direito de obter do 
responsável pelo tratamento o apagamento dos seus dados pessoais, sem demora 
injustificada, e este tem a obrigação de apagar os dados pessoais, sem demora injustificada, 
quando se aplique um dos seguintes motivos: a) Os dados pessoais deixaram de ser 
necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento; b) O titular retira o 
consentimento em que se baseia o tratamento dos dados nos termos do artigo 6., n. 1, 
alínea a), ou do artigo 9., n. 2, alínea a) e se não existir outro fundamento jurídico para o 
referido tratamento; c) O titular opõe-se ao tratamento nos termos do artigo 21., n. 1, e não 
existem interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o tratamento, ou o titular opõe-se ao 
tratamento nos termos do artigo 21., n. 2; d) Os dados pessoais foram tratados ilicitamente; e) 
Os dados pessoais têm de ser apagados para o cumprimento de uma obrigação jurídica 
decorrente do direito da União ou de um Estado-Membro a que o responsável pelo tratamento 
esteja sujeito; f) Os dados pessoais foram recolhidos no contexto da oferta de serviços da 
sociedade da informação referida no artigo 8., n. 1.  
427 Artigo 6º da Diretiva 46/95/CE: “1. Os Estados-membros devem estabelecer que os dados 
pessoais serão: e) Conservados de forma a permitir a identificação das pessoas em causa 
apenas durante o período necessário para a prossecução das finalidades para que foram 
recolhidos ou para que são tratados posteriormente. Os Estados-membros estabelecerão 
garantias apropriadas para os dados pessoais conservados durante períodos mais longos do 
que o referido, para fins históricos, estatísticos ou científicos.” In: UNIÃO EUROPEIA. 
Parlamento Europeu e do Conselho. Artigo 6º da Diretiva 46/95/CE, de 24 de outubro de 1995. 
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na esfera penal quanto em dispositivos da legislação civilista, tributária e 

administrativa. 

Primeiramente, ao se compreender que o direito penal é a ultima ratio 

para resolução dos conflitos, isto é, só deve ser utilizado como última 

alternativa em decorrência de seu caráter protetivo de bens jurídicos mais 

fundamentais, a existência de normatividade que sancione um esquecimento, 

de determinadas condutas do indivíduo, após certo transcurso de tempo, acaba 

por significar que, desde muito tempo, o legislador já se preocupava com a 

lógica da perpetuação da mácula em decorrência de um ato passado. 

Particularmente, o art. 107 do CP, em seu inciso II, estipula a extinção da 

punibilidade pela anistia, graça ou indulto.428 A anistia pode ser definida como 

uma lei penal de efeito retroativo que promove o esquecimento jurídico, 

retirando as consequências jurídicas do crime. Podendo ser também 

interpretada como uma forma de clemência ou indulgência estatal, se 

traduzindo em um esquecimento da infração penal não restrito apenas a crimes 

políticos e, sim, como uma clássica causa extintiva da punibilidade em 

concreto.429 

Também na seara penal, os arts. 93 do CP,430 743 do CPP431 e o art. 202 

da LEP432 estabelecem o denominado instituto da reabilitação, regulamentando 

o preceito constitucional de que não há pena – e não simplesmente não há 

prisão – de caráter perpétuo. Dentro dessa lógica, há igualmente normatividade 

 
428 Art. 107 do CP: Extingue-se a punibilidade: II – pela anistia, graça ou indulto. In: BRASIL. 
Código Penal. Artigo 107 do Decreto Lei n. 2.848, de 07 de dezembro de 1940. 
429 GOMES, Luiz Flavio; MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito penal: parte geral: volume 
2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 924. 
430 Art. 93 do CP: A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, 
assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. 
Parágrafo único - A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no 
art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do 
mesmo artigo. In: BRASIL. Código Penal. Artigo 93 do Decreto Lei n. 2.848, de 07 de 
dezembro de 1940. 
431 Art. 743 do CPP: A reabilitação será requerida ao juiz da condenação, após o decurso de 
quatro ou oito anos, pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do 
dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança 
detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele 
tempo. In: BRASIL. Código de Processo Penal. Artigo 743 do Decreto Lei n. 3.689, de 03 de 
outubro de 1941. 
432 Art. 202 da LEP: Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou 
certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou 
referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou 
outros casos expressos em lei. In: BRASIL. Lei de Execução Penal. Artigo 202 da Lei n. 7.210, 
de 11 de julho de 1984. 
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a garantir uma segunda chance àquele condenado por um delito com 

determinada distância temporal, impossibilitando que a pena, a ele vinculado, 

se protraia eternamente. 

Dentro do universo das relações civis, o direito do consumidor também 

regulamenta um tipo de direito ao esquecimento. Em seus arts. 43 e 44, a 

legislação consumerista dispõe sobre os denominados “bancos de dados e 

cadastros dos consumidores”. Particularmente o parágrafo 5º do art. 43 dispõe 

sobre a necessidade de que as informações relativas a débitos do respectivo 

consumidor não sejam mais fornecidas após determinado prazo 

prescricional.433 

A legislação administrativa, por sua vez, consagra os princípios gerais 

do direito ao esquecimento no âmbito da regulamentação do servidor público. 

No caput do art. 137 da Lei n. 8.112/90, há a previsão de que após o respeito 

do prazo de cinco anos de afastamento do servidor, em decorrência de 

demissão ou destituição do cargo em comissão, exista a possibilidade do seu 

retorno.434
 

Há que se destacar também a Lei n. 12.965/2014. O denominado Marco 

Civil da Internet (MCI) que estabeleceu um feixe principiológico para o uso da 

internet no território pátrio. É possível afirmar que o MCI apresentou três eixos 

principais: a proteção à privacidade, a consagração de uma necessária 

liberdade do usuário e a ideia de neutralidade da rede. Esse último ponto visa 

garantir ao usuário o acesso irrestrito e isonômico à rede, sem pacotes 

diferenciados a determinado conteúdo ou aplicativo.435 Todavia, o ponto fulcral 

e importante para essa pesquisa é a ideia de privacidade na rede. Tal 

consagração é possível de ser aferida a partir da leitura dos princípios 

 
433 Art. 43 do CDC: O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às 
informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo 
arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.   § 5° Consumada a 
prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos 
respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou 
dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. In: BRASIL. Código de Defesa do 
Consumidor. Artigo 43 da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
434 Art. 137 da Lei n. 8.112/90: A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por 
infringência do art. 117, incisos IX e XI, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em 
cargo público federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos. In: BRASIL. Artigo 137 da Lei n. 8.112, de 
11 de dezembro de 1990. 
435 MARTINEZ, Pablo Dominguez. Direito ao esquecimento - A proteção da memória individual 
na sociedade de informação. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2014. p. 133-136. 
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insculpidos no art. 7º da lei, particularmente seu inciso X, que permite a 

exclusão dos dados personalíssimos do indivíduo.436 

Por seu turno, a principiologia constitucional, que fundamenta a 

existência de um direito ao esquecimento, é aferida a partir da leitura conjunta 

dos seguintes direitos fundamentais: a inviolabilidade da vida privada, do 

princípio da intimidade do art. 5º, X e a garantia do habeas data extraída do art. 

5º, LXXII da Constituição da República.437  

Por fim, ao compreender o direito ao esquecimento como mais um dos 

exemplares dos direitos da personalidade, ele passaria a ser justificado não só 

pela existência da cláusula geral e do princípio do livre desenvolvimento da 

personalidade, como aferido também em conjunto com outros direitos da 

personalidade em espécie como o direito à imagem, o direito à honra, o direito 

à boa fama, à respeitabilidade e à vida privada. Todos esses direitos da 

personalidade explicitamente consagrados nos arts. 20 e 21 do Código Civil, 

que também possuem carga de fundamentalidade na Constituição.438 

 

4.4 – Argumentos contrários ao direito ao esquecimento 
 

 
436 Art. 7º Lei n. 12.965/2014: O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao 
usuário são assegurados os seguintes direitos: X - exclusão definitiva dos dados pessoais que 
tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação 
entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta 
Lei. In: BRASIL. Artigo 7º da Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014. 
437 Art. 5º da CF/88: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: X - são 
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; LXXII - conceder-se-á 
habeas data: a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 
impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de 
caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo 
sigiloso, judicial ou administrativo. In: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 
438 Art. 20 do CC/02: Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a 
publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a 
seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa 
fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se 
tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, 
os ascendentes ou os descendentes.” Art. 21 do CC/02: “A vida privada da pessoa natural é 
inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para 
impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. In: BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406, de 
10 de janeiro de 2002. 
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A própria ideia da existência de um direito ao esquecimento já causa 

estranheza a muitos intérpretes, quando se deparam inicialmente com tal 

nomenclatura. O nome do instituto já levanta dúvidas quanto à sua juridicidade. 

Desde que o Tribunal europeu consagrou a existência desse direito e muitos 

autores fizeram sua correlação com os antigos droit à l’oubli e diritto al’ oblio, 

várias críticas surgiram sobre a suposta falta de autonomia dogmática desse 

(novo) instituto. Criticou-se igualmente o risco de seu reconhecimento frente a 

outros, já existentes, direitos fundamentais. Neste tópico, serão agrupadas 

algumas dessas críticas para que se possa posteriormente traçar parâmetros 

para o seu adequado entendimento. 

Como normalmente acontece quando se escreve artigos, livros, teses ou 

mesmo decisões jurídicas contrárias a determinado instituto jurídico, se utiliza 

de argumentos, igualmente constitucionais, para justificar o suposto 

desrespeito dessa nova ideia jurídica frente a outros direitos já consagrados. O 

princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo, virou fundamento para 

praticamente todo tipo de argumento. Ou o novo direito se ancora em suas 

asas, ou desrespeita seus postulados. Com o direito ao esquecimento a 

história não foi diferente.  

Para os críticos, o direito ao esquecimento desrespeita dentre outros 

direitos fundamentais: a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, gera 

uma inigualável perda de conteúdo histórico para a memória coletiva, tem o 

risco de criar um superdireito que encontra na privacidade uma nova forma de 

censura dos tempos modernos e, claro, ofende a dignidade da pessoa humana, 

uma vez que se torna uma forma de coibir a livre circulação de informação.439 

O primeiro grande problema prático que se coloca nos julgamentos de 

tais feitos é o denominado “efeito Streisand”. O caso emblemático se referiu a 

um processo perpetuado pela atriz e cantora, Barbara Streisand, contra um 

fotógrafo que publicou em seu site uma coletânea de fotos sobre as formações 

rochosas da costa da Califórnia nos Estados Unidos. Nessas fotos, era 

possível identificar a casa da atriz. O efeito prático da ação judicial proposta por 

Streisand, para retirar as fotos do respectivo site, foi aumentar o número de 

 
439 BUCAR, Daniel. Controle temporal de dados: o direito ao esquecimento. Revista Civilística, 
Rio de Janeiro (RJ), ano 2, n. 3, 2013. Disponível em: http://civilistica.com/wp-
content/uploads1/2015/02/Bucar-civilistica.com-a.2.n.3.2013-4.pdf. Acesso em: 11 ago. 2020. 

http://civilistica.com/wp-content/uploads1/2015/02/Bucar-civilistica.com-a.2.n.3.2013-4.pdf
http://civilistica.com/wp-content/uploads1/2015/02/Bucar-civilistica.com-a.2.n.3.2013-4.pdf
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vezes que as fotos foram baixadas de seis vezes para 420 mil vezes.440 Isto é, 

ao buscar que se apague, que desindexe, que se esqueça algo, se dá azo para 

que tais informações agucem ainda mais a curiosidade alheia. Nesse pensar, o 

direito ao esquecimento traz uma ambiguidade enorme em seus próprios 

termos.  

 Não há como negar que os primeiros casos que surgiram nos tribunais 

sobre o tema se tornaram verdadeiros marcos inesquecíveis, alcançando efeito 

diametralmente oposto ao pretendido pelos autores da ação. Hoje todos os que 

estudam o tema sabem que o Sr. González contraiu uma dívida com a 

seguridade social espanhola e que a corte europeia deu ganho de causa ao 

autor. A grande ironia é que ao se pedir para esquecer algo, se acaba tornando 

público o desejo que até então era interno do indivíduo. Expandir o debate 

sobre se determinada informação deve ser, ou não, esquecida é discutir 

exaustivamente sobre os pontos que levaram aquele fato, ou acontecimento, a 

merecer a tutela da confidencialidade, o que permite gerar uma elipse 

interminável a desnaturar o objetivo primeiro do pleito. 

O constitucionalista, Daniel Sarmento, em parecer para embasar o 

julgamento do direito ao esquecimento no Supremo Tribunal Federal, expõe 

vários argumentos contrários à adoção da tese.441 Percebe-se que várias de 

suas ponderações foram utilizadas posteriormente pela maioria dos ministros 

da Corte para embasarem seus votos de forma contrária ao instituto. 

Primeiramente, Sarmento cita vários exemplos históricos em que o 

esquecimento imposto pelo Estado a determinado acontecimento, fato, ou 

pessoa gerou uma perda na memória coletiva de determinado povo. Para 

ilustrar seu pensamento, se utiliza da obra de George Orwell, 1984, em que o 

big brother não apenas vigiava seus habitantes, mas se utilizava de medidas 

para apagar, falsificar e adulterar a memória histórica.442 

Sarmento aduz que o direito ao esquecimento não se justifica pela 

simples vontade que cada um tem de apagar fatos desagradáveis e 

 
440 FRAJHOF, Isabella Zalcberg. O direito ao esquecimento na internet: conceito, aplicação e 
controvérsias. São Paulo: Almedina, 2019. p. 55. 
441 SARMENTO, Daniel. Liberdades Comunicativas e “Direito ao Esquecimento” na ordem 
constitucional brasileira, parecer consultivo. Revista Brasileira de Direito Civil, v. 7, p. 190-232, 
jan./mar. 2016.  
442 SARMENTO, Daniel. Liberdades Comunicativas e “Direito ao Esquecimento” na ordem 
constitucional brasileira, parecer consultivo. Revista Brasileira de Direito Civil, v. 7, p. 190-232, 
jan./mar. 2016. p. 192-193. 



204 

 

desabonadores de seu passado, pois, assim, se está criando uma cultura de 

censura no retrovisor e esse desejo não pode se transmudar em um direito 

fundamental. O autor teme que o direito ao esquecimento se torne a forma 

utilizada por autoridades públicas para apagar registros de episódios pouco 

abonadores de seus passados. 

Como próximo argumento, Sarmento defende a informação como 

instrumento vital da democracia, importante até para o princípio do livre 

desenvolvimento da personalidade, pois é somente com a ampla informação 

que se forma preferências e convicções. Salienta que o direito à informação 

não deve ter no denominado direito à verdade um contraponto tão forte, uma 

vez que não existe uma verdade oficial, bastando a lealdade e a diligência ao 

expor determinada informação.443 

Depois de contrapor o direito ao esquecimento ao direito à informação, 

Sarmento passa a contrapor aquele direito ao direito à História. A História atual 

não é apenas aquela dos grandes feitos, dos grandes personagens e 

acontecimentos e, sim, a História dos assuntos comezinhos, dos personagens 

comuns:  

 
As narrativas das vivências humanas revelam as imperfeições, erros 
e fragilidades das pessoas, e é natural que estas prefiram que as 
suas falhas caiam no olvido. Porém, erigir este desejo à condição de 
direito fundamental é o mesmo que impedir o conhecimento da 
História. Com essa afirmação, não se está sustentando a tese de que 
o direito à informação sobre fatos passados prevalece sempre e 
incondicionalmente sobre outros direitos da personalidade, como a 
privacidade ou a honra. O que se está afirmando é que a passagem 
do tempo não retira a importância e o interesse público das 
informações, porque a História é essencial para a sociedade.444 

 

O terceiro ponto abordado pelo autor é o contrapondo entre o direito à 

memória e o direito ao esquecimento. De um lado se tem a memória coletiva, 

verdadeira construção da identidade social de um povo e patrimônio imaterial 

da sociedade e, do outro lado, se aduz um direito ao esquecimento que apaga 

a memória sobre fatos relevantes para a construção da identidade coletiva. 

 
443 SARMENTO, Daniel. Liberdades Comunicativas e “Direito ao Esquecimento” na ordem 
constitucional brasileira, parecer consultivo. Revista Brasileira de Direito Civil, v. 7, p. 190-232, 
jan./mar. 2016. p. 194-198. 
444 SARMENTO, Daniel. Liberdades Comunicativas e “Direito ao Esquecimento” na ordem 
constitucional brasileira, parecer consultivo. Revista Brasileira de Direito Civil, v. 7, p. 190-232, 
jan./mar. 2016. p. 200-201. 
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Nesse aspecto, a memória socialmente considerada tem como fim garantir a 

rememoração de fatos marcantes da história de um povo, incluindo aqueles 

violentos, como os ocorridos durante os regimes de exceção na América 

Latina.445 

Dessa maneira, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa 

seriam preferenciais ao direito ao esquecimento. Uma liberdade de expressão 

suficientemente ampla seria aquela que pudesse definir livremente o conteúdo 

de suas pautas (caráter positivo do valor). Haveria uma posição prima facie 

preferencial das liberdades comunicativas frente a outros princípios 

constitucionais, inclusive os que consagram outros direitos da personalidade.446 

Crítica contundente também foi feita pelo Instituto de Tecnologia e 

Sociedade (ITS) do Rio de Janeiro, que atuou como amicus curiae em 

audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo tema. 

Posicionando-se contrariamente à existência de tal instituto, o parecer traçou 

alguns importantes pontos a serem considerados no caso da declaração de 

constitucionalidade desse direito.  

Particularmente, um dos pontos controversos do direito ao esquecimento 

é a sua denominada abrangência territorial. A efetivação de tal direito pode se 

mostrar de difícil solução, como em casos de pedido de remoção de 

determinado conteúdo de uma página sediada em um país e o mesmo pedido 

requerido à mesma página sediada em outro país. Exemplifica-se: no caso do 

Wikipédia, em que se aceite a remoção de um conteúdo por um país mais 

protetor aos direitos da personalidade (como em um país da comunidade 

europeia), mas o mesmo conteúdo, na mesma Wikipédia, não é retirado em 

outro país mais propenso à defesa da ampla liberdade de informação (como os 

Estados Unidos). Como ponderar tal disparidade? O parecer do ITS ainda cita 

um exemplo mais elucidativo: 

 
Caso o chamado direito ao esquecimento sirva para consagrar 
mecanismos de remoções globais, um juiz da Tailândia, onde é crime 
criticar a realeza, poderá impor os padrões de discurso do seu país 

 
445 SARMENTO, Daniel. Liberdades Comunicativas e “Direito ao Esquecimento” na ordem 
constitucional brasileira, parecer consultivo. Revista Brasileira de Direito Civil, v. 7, p. 190-232, 
jan./mar. 2016. p. 201-204. 
446 SARMENTO, Daniel. Liberdades Comunicativas e “Direito ao Esquecimento” na ordem 
constitucional brasileira, parecer consultivo. Revista Brasileira de Direito Civil, v. 7, p. 190-232, 
jan./mar. 2016. p. 204-216. 
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para além de suas fronteiras e apagar conteúdo da Internet global. O 
mesmo vale para governos de países que se empenham em 
perseguir blogueiros e proibir memes. Nivelaremos a liberdade de 
expressão global pelo seu nível mais baixo de proteção.447 

 

Além dessa ponderação, o parecer do ITS traça outros problemas que 

devem ser respondidos pelos defensores do direito ao esquecimento. Indaga 

se é possível decidir ex ante o que deve ser ou não esquecido, uma vez que 

algo aparentemente de interesse privado atualmente pode se tornar de 

interesse público no futuro, como informações sobre pessoas que hoje são 

anônimas, mas que passam a exercer cargos públicos futuramente.  

O parecer critica também a possibilidade fática da aplicabilidade integral 

do direito ao esquecimento, uma vez que os pedidos de desindexação 

normalmente são feitos aos maiores buscadores da internet (Google e Yahoo!), 

continuando, todavia, disponível em vários outros buscadores de menor 

utilização. De igual importância passa a ser também a questão de delegar ao 

setor privado, particularmente às grandes corporações, o julgamento sobre 

determinado conteúdo. Não se estaria dando poderes públicos em excesso às 

organizações privadas? 

Desde o julgamento do caso González no TJUE e a possibilidade de 

desindexação de conteúdo desatualizado e ofensivo aos direitos da 

personalidade do indivíduo, as próprias empresas acabaram por criar 

mecanismos para se autorregularem em caso de pedidos de direito ao 

esquecimento. O Google – parte contrária do primeiro processo paradigmático 

do tema e maior provedor de buscas da internet – criou um formulário on-line 

para que os cidadãos europeus pudessem requerer a desindexação de 

conteúdo a ser julgada por uma comissão interna da empresa, nos seguintes 

termos: 

 
Formulário de pedido de remoção de informações pessoais  
Por questões de privacidade, pode ter o direito de solicitar a remoção 
de determinadas informações pessoais sobre si.  Este formulário 
serve para solicitar a remoção da Pesquisa Google de resultados 
específicos relativos a consultas que incluam o seu nome. Se 
pretender solicitar a remoção de informações pessoais de outro 
produto Google, envie um pedido através do formulário desse 

 
447 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE (ITS). Dez dilemas sobre o chamado Direito 
ao Esquecimento. Medium. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: https://feed.itsrio.org/dez-
dilemas-sobre-o-chamado-direito-ao-esquecimento-b0ba9ff83357. Acesso em: 26 maio 2020. 

https://feed.itsrio.org/dez-dilemas-sobre-o-chamado-direito-ao-esquecimento-b0ba9ff83357
https://feed.itsrio.org/dez-dilemas-sobre-o-chamado-direito-ao-esquecimento-b0ba9ff83357
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produto, ao qual pode aceder através da nossa página Remover 
conteúdo do Google.   
Por exemplo, se pretender solicitar a remoção de informações 
pessoais do Blogger, envie um pedido através do formulário do 
Blogger relevante.  Quando efetuar o pedido, iremos conciliar os 
direitos de privacidade do indivíduo em questão com o interesse do 
público em geral em aceder às informações, bem como o direito de 
distribuição das informações por parte de outros. Por exemplo, 
podemos recusar remover determinadas informações sobre 
esquemas financeiros, más condutas profissionais, condenações 
penais ou conduta pública de funcionários públicos. É necessária 
uma cópia digital de um documento de identificação para preencher 
este formulário. Se estiver a enviar este pedido em nome de outra 
pessoa, terá de fornecer documentação de identificação dessa 
pessoa.448 

 

Ao mesmo tempo que essa iniciativa – forçada pela decisão do TJUE – 

aparentemente se mostrou um modo razoável de o indivíduo requerer a 

resolução de seu problema sem a necessidade de judicializar a questão, 

acaba, inevitavelmente, dando poder a uma empresa privada de julgar a 

pertinência do controle dos dados de cada um dos indivíduos. Assim, ao se 

derrogar esse poder de construção narrativa a um comitê interno de uma 

multinacional, se está imiscuindo em um universo de vigilância fluída, de 

caráter pós-pan-óptico, ou sinóptico,449 nos dizeres de Bauman e David Lyon.  

 
Embora o monitoramento, a verificação e o processamento da volátil 
distribuição de iniciativas sinópticas individuais mais uma vez exijam 
profissionais, são os “usuários” dos serviços do Google ou do 
Facebook que produzem a “base de dados” – a matéria prima que os 
profissionais transformam nas “categorias-alvo” de compradores 
potenciais, na terminologia de Gandy – mediante suas ações difusas, 
em aparência autônomas, embora sinopticamente pré-coordenadas. 
Para evitar confusão, portanto, prefiro abster-me de usar o termo 
panóptico” nesse contexto. Os profissionais em questão podem ser 
tudo menos os vigilantes de estilo antigo, zelando pela monotonia da 
rotina obrigatória; são antes rastreadores ou perseguidores 
obsessivos dos padrões intensamente mutáveis dos desejos e da 
conduta inspirada por esses desejos voláteis. São, por assim dizer, o 
“ramo final” do sinóptico já em operação, não planejado nem 
construído por eles.450 

 

 
448 Remoção de privacidade da UE. Formulário de pedido de remoção de informações 
pessoais. Google, c2021. Disponível em: https://www.google.com/webmasters/tools/legal-
removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=637489161043363283-913278895&hl=pt&rd=1 . 
Acesso em: 07 jan. 2021. 
449 Em um universo pan-óptico, o vigilante pode observar, de um ponto central, todas as demais 
pessoas – inicialmente aplicada à lógica da penitenciária. Já no mundo pós-pan-óptico, ou 
sinóptico ou banóptico (a variar da nomenclatura utilizada), a vigilância está difusa, nela, uma 
empresa privada tem acesso e poder de decisão – como no caso do Google – sobre o 
conteúdo íntimo dos seus vigiados.  
450 BAUMAN, Zygmunt; LYON, David. Vigilância líquida - diálogos com David Lyon. Tradução 
de Carlos Alberto Medeiros, Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 53. 

https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905
https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=637489161043363283-913278895&hl=pt&rd=1
https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=637489161043363283-913278895&hl=pt&rd=1
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Todas essas críticas permitem aferir de antemão a dificuldade tanto 

teórica quanto prática desse instituto. É muito difícil conseguir que 

determinadas informações desapareçam de determinada base de dados, ou 

que um fato ou uma pessoa seja “esquecido”. Como abordar, então, esse 

direito em bases teoricamente defensáveis e eficazes em seus fins?  

Após a leitura de várias decisões recentes a respeito do tema, 

compreendo que tal instituto vem recebendo acolhida bastante razoável pelos 

tribunais locais. Acredito que a justificativa para essa constatação é que o 

direito ao esquecimento, diferentemente de outros institutos em que utilizam 

verdadeiro contorcionismo hermenêutico para explicar o ser a partir do dever 

ser, prioritariamente se utiliza da lógica do razoável para ponderar seus casos.  

A decisão no âmbito do Supremo Tribunal Federal vai de encontro não 

somente com as decisões da maioria dos tribunais inferiores pátrios, como 

também com a ideia defendida em praticamente todas as principais cortes 

constitucionais do mundo que analisaram o tema nos últimos anos. Ao invés de 

simplesmente acatarem a existência, em tese, do instituto, colocando as 

limitações que entendessem necessárias, resolveram declarar, por maioria, a 

impossibilidade de existência de tal direito fundamental. Dessa forma, o Brasil 

se coloca como uma exceção perigosa entre os países democráticos que 

defendem a tutela dos mais fundamentais direitos da personalidade. 

Certamente essa decisão merecerá análise sob outro viés em tempo vindouro. 

Compreendo que a ideia aqui defendida do direito de ser lembrado 

possa servir como resposta para as principais divergências a respeito da 

existência do direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro. Ao 

compreendê-lo como uma das espécies de um amplo direito de ser lembrado, 

se arrefecerá algumas de suas principais críticas. Antes, todavia, de 

desenvolver essa ideia em sua amplitude, se faz necessário tratar das 

principais críticas que permeiam o direito ao esquecimento enquanto um direito 

autônomo. 

 

4.5 – Por uma adequada compreensão do direito ao esquecimento 

 

As ponderações dos principais críticos ao direito ao esquecimento têm 

como base teórica um discurso bastante liberal, no sentido do pensamento 
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liberal norte-americano, que propaga a liberdade de expressão como 

possivelmente o valor máximo do ordenamento jurídico. A liberdade de se 

expressar, mesmo não sendo um direito absoluto, como timidamente às vezes 

ponderam, teria uma importância que talvez – e apenas talvez – só encontraria 

no direito à vida um rival ponderável.  

Conjuntamente com esses valores, é bastante comum o reiterado 

discurso da importância de se proteger o fantasmagórico “interesse público” na 

veiculação do mais banal do noticiário. Confunde-se interesse público com 

interesse do público. O ideário liberal, assim, defende que cabe a cada 

indivíduo absorver o máximo de informações e de conteúdo, julgando sua 

importância e sua utilidade a partir de critérios pessoais. Não nego que esse 

pensamento tenha uma beleza idealística, mas no tempo da infâmia, no qual o 

Brasil contemporâneo se alvoraça quase como um exemplar perfeito do poder 

da mentira e da destruição de reputações pelo simples prazer do escrutínio 

máximo na vida alheia, meios devem ser utilizados para, ao menos, frear a 

construção de narrativas deturpadas. O direito ao esquecimento certamente se 

mostra uma dessas importantes ferramentas. 

Esquecer de algo não é necessariamente ruim, às vezes, é fundamental 

para se poder viver o presente e ter a tranquilidade de construir um novo 

caminho em direção ao futuro. O esquecimento tem duas funções primordiais. 

Primeiramente, serve para realçar a importância do próprio processo da 

lembrança e, em um segundo aspecto, funciona de maneira autônoma, como 

um mecanismo necessário para a vida em sociedade. 

Nesse primeiro entendimento, a ideia do esquecimento como recurso da 

memória é muito bem trabalhada na filosofia de Ricoeur, que entende o 

esquecimento como possuidor de um despercebido caráter de perseverança da 

lembrança, pois só se lembra aquele que, ao menos, teme esquecer. A 

memória e a lembrança só possuem a força e a importância que se dão a elas 

pela existência do esquecimento. Quem não esquece ou teme esquecer algo 

nunca terá o prazer de lembrar. É o esquecimento que torna possível a 

memória. O esquecimento dá significação para a lembrança da mesma forma 
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que a morte dá significado para a vida. É o contentamento do ato de lembrar, 

do ato de rememorar.451 

O segundo aspecto que realça a importância do esquecimento não 

apenas como componente do processo da lembrança, mas como mecanismo 

biológico e social, é o que melhor transporta essa interdisciplinar ideia para o 

campo do Direito. O cérebro tem a necessidade de selecionar as informações 

importantes para o nosso organismo. Sem o esquecimento, organicamente a 

vida se torna impossível. Nesse sentido, a importância de se esquecer, de se 

afastar dos detalhes minuciosos da lembrança é muito bem retratada no conto 

Funes, o memorioso de Borges.452 

Nesse conto, Funes era um homem que não se esquecia de nada, 

lembrava de cada detalhe das coisas que presenciava, adquiria conhecimentos 

específicos como as particularidades da anatomia de uma flor, ou todo o léxico 

de um novo idioma, como o latim, de forma rápida e inesquecível. Funes 

desenvolvia também seu sistema numérico próprio, pois cada número merecia 

um nome próprio e não a repetição de praticamente as mesmas palavras do 

número anterior acrescido de uma mudança ao final.  Sua memória era 

totalizante, quase um ser com poderes especiais.453 Por esses motivos, Funes 

não conseguia nem mais pensar, pois pensar é um ato de generalizar, de 

esquecer as diferenças para agrupar as semelhanças do todo e ele só 

conseguia pensar em cada uma das especificidades do que aprendia e do que 

presenciava. 

De certa forma, o conto de Borges realça a beleza do esquecimento, 

pois esse se mostra essencial para a reflexão, para o pensamento. Quem tudo 

lembra não se esforça mais para juntar os pedaços das memórias e assim 

chegar a uma conclusão própria sobre o assunto. Quem tudo lembra não 

consegue desenvolver um raciocínio analítico e reflexivo, pois a verdade já está 

dada e não necessita mais ser pensada. 

 
451 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 448-451. 
452 BORGES, Jorge Luis. Funes, o memorioso. In: BORGES, Jorge Luis. Ficções. Obras 
Completas de Jorge Luis Borges, vol.1. Tradução de Carlos Nejar. São Paulo: Editora Globo, 
1998. p. 543-545. 
453 BORGES, Jorge Luis. Funes, o memorioso. In: BORGES, Jorge Luis. Ficções. Obras 
Completas de Jorge Luis Borges, vol.1. Tradução de Carlos Nejar. São Paulo: Editora Globo, 
1998. p. 543-545. 
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Dessa reflexão, advém a noção de que o excesso de informação é um 

dos malefícios impedidos pelo esquecimento. Qualquer narrativa que seja 

demanda uma função seletiva. Incluindo a nossa própria narrativa. A variedade 

das formas dessa narrativa caminha junto com as estratégias internas do 

esquecimento. É a “relação entre memória declarativa, narratividade, 

testemunho e representação figurada do passado histórico”.454 Assim se criam 

estratégias do esquecimento, possibilitando narrar um mesmo fato de 

diferentes maneiras, esquecendo-se voluntariamente de determinados detalhes 

que ajudam a compor a narrativa, permitindo uma construção voluntária de 

uma identidade pessoal e até mesmo de uma nova identidade comunitária. O 

esquecimento ajuda a reconstruir a narrativa a partir de um comportamento 

semipassivo e semiativo.455 

À vista disso, é possível raciocinar que há uma inegável relação entre a 

memória e a identidade pessoal, como analisado no segundo capítulo, e existe 

um verdadeiro direito de pleitear o esquecimento de determinados fatos e 

acontecimentos, uma vez que só o próprio sujeito tem o real controle sobre sua 

narrativa. 

Curiosamente dois filmes do ano de 2004 trataram do tema da memória, 

do esquecimento, do apagamento e do acesso às lembranças, com morais 

relativamente distintas, mas não menos reflexivas sobre o tema. Para aqueles 

que veem na busca pelo esquecimento um malefício, é possível se utilizar das 

reflexões do filme Brilho eterno de uma mente sem lembranças, de Michel 

Gondry,456 já para os que entendem a necessidade do controle pelo indivíduo 

sobre os acontecimentos do seu passado ficam as lições do filme 2046, de 

Wong Kar-Wai.457 

No primeiro filme, a personagem Clementine queria esquecer seu ex-

companheiro Joel e para isso resolve literalmente apagá-lo de sua memória a 

 
454 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 455. 
455 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 455. 
456 BRILHO eterno de uma mente sem lembranças. Direção: Michel Gondry. Produção: 
Anthony Bregman; Steve Golin. Roteiro: Charlie Kaufman. Intérpretes: Jim Carrey; Kate 
Winslet; Elijah Wood; Kirsten Dunst e outros. Los Angeles: Focus Features, 2004. 1 DVD (108 
min.).  
457 2046 - Os segredos do amor. Direção: Kar-Wai Wong. Produção: Kar-Wai Wong. 
Intérpretes: Leung Tony Chiu-Wai; Gong Li; Wong Faye e outros. Shanghai: Jet Tone 
Production, 2004. 1 DVD (129 min.). 
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partir de um procedimento tecnológico inovador. Clementine acreditava que 

tirar Joel da memória, como se ele nunca tivesse existido em sua vida, seria a 

melhor forma de afastar a dor da lembrança do fim do relacionamento. O 

problema é que os personagens acabam concluindo que apagar as memórias 

implica apagar as próprias experiências e, dessa forma, apagar os momentos 

da formação do seu self nos dizeres de Taylor. O outro problema é que a busca 

por esquecer as memórias ruins, como é feito no filme, acaba também por 

afetar terceiros que conviveram com as pessoas objeto desse esquecimento. 

Por sua vez, na obra cinematográfica, 2046, o personagem principal é 

um escritor de ficção científica que escreve uma obra em que as pessoas têm a 

opção de viajar para o homônimo ano do título e só aí poderão acessar as 

lembranças que ficaram perdidas em seu passado. O problema é que ninguém 

consegue voltar desse distópico futuro. O motivo é que somente a pessoa que 

vivenciou o passado consegue acessar as suas próprias memórias e é 

somente permanecendo no futuro que se consegue contextualizar 

adequadamente o que se passou. Por conseguinte, as pessoas ficam presas 

em 2046 para continuarem a lembrar e compreender os efeitos de suas 

atitudes rememoradas pela lembrança. O protagonista, todavia, é o primeiro a 

conseguir fugir do futuro, pois chega à conclusão que é o esquecimento que 

gera a liberdade de se poder viver tranquilamente o presente, sem as amarras 

do que se deixou. Nesse sentido, utilizo as lições de Luhmann: 

 
O esquecimento não deve ser concebido como uma espécie de perda 
do acesso ao passado, porque isso pressuporia, em princípio, a 
reversibilidade do tempo. A função positiva do esquecimento decorre 
do efeito irreversível e cumulativo que o tempo tem. O nexo entre 
essas duas características do tempo deve ser preservado e rompido, 
e essa é precisamente a função da memória; ou, mais precisamente, 
a dupla função de lembrar e esquecer. Sem esquecer, não haveria 
aprendizado ou evolução. Essa dupla função é realizada em 
permanente re-impregnação (os psicólogos costumam falar em 
"reforço") por um lado, com a repetição da comunicação, o uso de 
palavras e o uso de referências, surge a impressão unitária de se 
'estar familiarizado' com algo; por outro lado – e justamente por isso - 
esquece-se como era antes, quando certas impressões, 
necessidades e irritações eram apresentadas como novas, 
surpreendentes, desconhecidas (tradução do autor).458  

 
458 No original: “Olvidar no debe concebirse como una especie de pérdida de acceso al pasado 
porque eso presupondría en principio la reversibilidad del tiempo. La función positiva del olvidar 
se sigue del efecto a la vez irreversible y acumu-lativo que tiene el tiempo.294 El nexo de estas 
dos características del tiempo debe conservarse y romperse, y ésa es precisamente la función 
de la memoria; o dicho con más exactitud, la doble función de recordar y olvidar. Sin olvido no 
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Não interpreto as ideias apresentadas nas duas obras cinematográficas, 

ou na teoria de Luhmann como posicionamentos antagônicos e sim 

complementares tanto para a defesa do esquecimento, dentro de um viés 

orgânico-social, quanto para a necessidade de existir um instituto jurídico que 

possa tutelar essa noção. 

O que o filme de Michael Gondry deixa claro é que não se deve buscar o 

esquecimento a partir de mecanismos artificiais, pois mesmo as más 

lembranças são fundamentais para a construção da personalidade individual, 

uma vez que somos o conjunto de nossas experiências passadas. Por sua vez, 

o que o filme de Kar-Wai e a ideia de Luhmann têm em comum é realçar a 

importância do esquecimento não só para possibilitar a busca pela paz interior, 

mas como mecanismo natural de seleção de acontecimentos para a construção 

de uma narrativa própria.459 

De certa forma, cada indivíduo não consegue apagar de sua memória os 

acontecimentos pretéritos mais marcantes, entretanto, cada pessoa tem o 

direito de, ao menos, se permitir esquecer, de não ficar eternamente vinculado 

a um acontecimento do passado já com razoável distância temporal. É essa 

ideia humanista que deu as bases para o surgimento do droit à l’oubli e é 

igualmente essa ideia que está implícita na defesa do direito ao esquecimento, 

principalmente quando interpretado como um exemplar dos direitos da 

personalidade. 

Ao defender o direito ao esquecimento, não entendo que se deva obrigar 

alguém a esquecer algo ou alguém, mas ofertar os meios para que esse 

esquecimento possa ocorrer de forma natural. O que se percebe atualmente é 

 
habría aprendizaje ni evolución. Esta doble función se realiza en la perma-nente 
reimpregnación (los psicólogos hablan con frecuencia de “reinforce-ment”): por un lado, con la 
repetición de la comunicación, el empleo de las palabras y el uso de las referencias surge la 
impresión compacta del ‘estar familiarizado con’; por otro lado — precisamente mediante 
esto— se deja en el olvido cómo fue antes, cuando determinadas impresiones, exigencias e 
irri-taciones se presentaron como nuevas, sorprendentes, no familiares.” In: (LUHMANN, 
Niklas. La sociedad de la sociedad. Tradução para o espanhol de Javier Torres Nafarrate. 
México: Herder, 2007. p. 458. 
459 A ambiguidade entre os atos de se permitir lembrar e de se permitir esquecer também é 
tema do livro de Kazuo Ishiguro, O gigante enterrado, em que o casal de idosos Axl e Beatrice 
tem que se posicionar entre aceitar a névoa do esquecimento – que acometia tantos habitantes 
daquele mundo fantástico – e, assim, se afastar dos traumas do passado, ou encará-lo de 
frente, correndo o risco de isso significar o fim de seu relacionamento. In: ISHIGURO, Kazuo. O 
gigante enterrado. Tradução de Sonia Moreira. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 
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uma inversão do ciclo natural do processo de se permitir esquecer e esse, sim, 

é um problema a ser evitado por esse moderno instituto. 

 

4.5.1 – O direito ao esquecimento como direito da personalidade 

 

Por todo o desenvolvimento teórico, é possível afirmar que o direito ao 

esquecimento é sobremaneira um novo direito da personalidade da mesma 

forma que a memória e o reconhecimento também podem ser assim 

considerados. Deve-se utilizar tanto as noções advindas da teoria do direito 

geral da personalidade quanto aquelas que propagam a existência de um livre 

desenvolvimento dessa personalidade para reafirmar essa constatação. 

Como demonstrado no capítulo anterior e sem imiscuir novamente nos 

detalhes das teorias anteriormente abordadas, o direito geral da personalidade 

defende que não se deve reduzir os direitos da personalidade a um rol taxativo 

e previamente elencado seja na legislação infraconstitucional ou mesmo na 

própria Carta Magna. Paralelamente, a teoria do livre desenvolvimento propaga 

a ideia de que os direitos da personalidade estão em constante criação e 

formação, perfazendo uma intrínseca necessidade humana que gera uma 

constante atualização de seus exemplares. 

Assim o direito ao esquecimento por não ser um direito explicitamente 

positivado, como demonstrado no tópico anterior, e ser decorrência de uma 

nova compreensão da necessidade da tutela do indivíduo frente às ofensas da 

era digital, em que nada se permite esquecer, acaba se perfazendo como 

exemplar perfeito de aplicação dessas duas teorias dos direitos da 

personalidade. 

Como explanado no terceiro capítulo, o direito ao livre desenvolvimento 

da personalidade se sustenta em dois núcleos: a liberdade e a personalidade. 

A primeira é a clássica liberdade de ação, agora temperada por uma noção 

moderna do tema que passou a compreendê-la como um vetor axiológico e 

não apenas como um direito de defesa do indivíduo. No âmbito do direito ao 

esquecimento, essa liberdade se demonstra a partir da ideia de 

autodeterminação, particularmente a denominada autodeterminação 
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informativa. O direito ao esquecimento passa, assim, a ser interpretado como 

uma ferramenta para os controles espacial, contextual e temporal dos dados.460 

 O controle espacial diz respeito à privacidade da pessoa, à 

possibilidade de ela ficar só, de se permitir a um recolhimento necessário à 

autorreflexão. Dessa forma, há um afastamento do escrutínio público, 

permitindo que o indivíduo possa desenvolver em paz as suas habilidades e 

seu modo de ser. É o controle da divulgação das informações pessoais a partir 

da limitação ofertada pela existência de um espaço individual. O controle 

contextual, por sua vez, possibilita o domínio da exatidão da informação, 

incluindo a conjuntura em que aquele acontecimento está sendo retratado, 

pois, assim, o direito ao esquecimento funciona como um direito limitador de 

conteúdos descontextualizados e ofensivos ao indivíduo.461 

Como terceiro e mais importante aspecto, existe o controle temporal, 

que é aquele no qual a pessoa tem o poder de controlar o fluxo cronológico de 

determinada informação sobre seu passado, isto é, parte do pressuposto que, 

em cada tempo, determinada notícia tem um contexto, não cabendo uma 

reiteração ad eternum sob uma só ótica, normalmente desatualizada, que foi 

aquela noticiada ou informada “no calor do acontecimento”. Quando a 

informação tem um caráter estritamente pessoal, cabe ao indivíduo também 

ofertar uma nova interpretação a partir de um novo prisma temporal. 

 
Com efeito, a única característica imutável da pessoa é sua própria 
aptidão de mudar ao longo da vida. O passar do tempo permite que a 
projeção exterior das escolhas pessoais sofra voluntariamente 
alterações, ou não, de acordo com as experiências vividas. À pessoa, 
portanto, é dada a liberdade de alterar, mudar seu comportamento, 
sob pena de predeterminar e amarrar sua história pessoal. Impor uma 
coerência imutável às escolhas existenciais, sem permitir que haja 
mudanças na história pessoal, é acorrentar o indivíduo ao seu 
passado, sem possibilitar que tenha uma vida futura, livre em suas 
opções.462 

 

 
460 BUCAR, Daniel. Controle temporal de dados: o direito ao esquecimento. Revista Civilística, 
Rio de Janeiro (RJ), v. 2, n. 3, p. 1-17, 2013. p. 7. Disponível em:  http://civilistica.com/wp-
content/uploads 1/2015/02/Bucar-civilistica.com-a.2.n.3.2013-4.pdf. Acesso em: 11 ago. 2020. 
461 BUCAR, Daniel. Controle temporal de dados: o direito ao esquecimento. Revista Civilística, 
Rio de Janeiro (RJ), v. 2, n. 3, p. 1-17, 2013. p. 7. Disponível em:  http://civilistica.com/wp-
content/uploads 1/2015/02/Bucar-civilistica.com-a.2.n.3.2013-4.pdf. Acesso em: 11 ago. 2020. 
462 BUCAR, Daniel. Controle temporal de dados: o direito ao esquecimento. Revista Civilística, 
Rio de Janeiro (RJ), v. 2, n. 3, p. 1-17, 2013. p. 9. Disponível em:  http://civilistica.com/wp-
content/uploads 1/2015/02/Bucar-civilistica.com-a.2.n.3.2013-4.pdf. Acesso em: 11 ago. 2020. 
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Além desses três efeitos próprios, discute-se a autonomia dogmática do 

direito ao esquecimento. Uma primeira corrente advoga que esse direito seria 

decorrente do supraprincípio da dignidade da pessoa, pois ao afastar 

determinadas informações da circulação se está, na verdade, protegendo o 

valioso bem humano. Uma segunda corrente entende o direito ao 

esquecimento como um direito resultante da proteção da memória humana e, 

uma última corrente, interpreta que o direito ao esquecimento é corolário, 

quase um desdobramento axiológico do direito à intimidade, esse 

compreendido em seu aspecto positivo, qual seja, a autodeterminação de 

dados pessoais.463 

Apesar de compreender a autonomia dogmática do direito ao 

esquecimento, esta tese se aproxima da ideia da segunda corrente por 

entender que o direito ao esquecimento compõe um direito que gravita sobre a 

proteção da memória individual. Essa ideia será desenvolvida de maneira mais 

acurada no próximo capítulo. A princípio, não nego que o direito ao 

esquecimento acaba sendo também importante mecanismo para a defesa da 

dignidade humana, mas, de certa forma, todos os direitos fundamentais (de 

personalidade) também os são e o que tudo abarca acaba perdendo a força de 

sua normatividade.  

Com relação à terceira teoria, é possível afirmar que a intimidade é 

certamente o direito da personalidade que mais se aproxima das 

características do direito ao esquecimento, mas lhe falta uma fundamental: a 

relação com a temporalidade, assim, não é possível afirmar que são direitos da 

mesma espécie apesar das semelhanças. Percebe-se que o direito à 

intimidade não tem em seu matiz uma análise sobre o peso, a importância e a 

necessidade da informação a partir de um regime temporal. O que 

normalmente se sopesa em demandas que têm na intimidade o seu núcleo 

fundamental é se a informação veiculada seria suficientemente importante para 

o público em contraste com o direito do indivíduo de ter sua esfera privada 

preservada. Nas demandas específicas do direito ao esquecimento, a 

intimidade do indivíduo em regra já foi devassada no passado com aquela 

respectiva informação, seja por sua escolha, pela importância contemporânea 

 
463 MARTINEZ, Pablo Dominguez. Direito ao esquecimento - A proteção da memória individual 
na sociedade de informação. Rio de Janeiro: Editora Lumen. Juris, 2014. p. 81-83. 
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daquele acontecimento ou por desrespeito à intimidade desde aquela época. O 

que realmente se discute na lógica do direito ao esquecimento é se tal 

informação ainda tem relevo no presente, ponderando se o ressurgimento ou 

manutenção dessa informação se torna fundamental dentro de um novo 

contexto temporal. 

A originalidade dogmática do direito ao esquecimento é assim justificada 

pelo elo entre informação e tempo. Esse novo instituto tutela a exploração da 

informação já solidificada pelo decurso temporal, em que a memória individual 

tem como fim garantir a paz espiritual do indivíduo.464 Ressalta-se, todavia, que 

por ser um direito da personalidade ele possui a grande maioria das 

características dos demais direitos dessa espécie, isto é, caráter erga omnes, 

personalíssimo e permanente.465  

 

4.5.2 – O direito ao esquecimento e a resolução dos seus problemas 

 

Uma vez já analisado o conceito desse novo direito, o histórico de sua 

construção jurisprudencial e tendo sido compreendida sua natureza como 

direito da personalidade, se faz necessário rebater algumas de suas mais 

reiteradas críticas, para, só assim, se permitir estabelecer alguns parâmetros 

adequados de aplicação. 

Especificamente para esta tese, a importância de se imiscuir nessas 

ponderações é que certamente muitas delas serão utilizadas em uma futura 

análise do direito de ser lembrado. Certamente, criticar-se-á a inadequada 

nomenclatura do instituto, o desrespeito aos princípios da liberdade de 

expressão e informação e a impossibilidade de uma correta aplicabilidade de 

tal instituto dentro do contexto jurídico. Os argumentos a defender o direito ao 

esquecimento são muito próximos dos que sustentarão também a defesa do 

direito de ser lembrado, até pelo motivo de compreender aquele como 

exemplar desse, nos termos que será analisado no último capítulo. 

Primeiramente, o direito ao esquecimento sofre reiteradas críticas 

quanto à sua nomenclatura. Interpretar o esquecimento como um direito, ao 

 
464 MARTINEZ, Pablo Dominguez. Direito ao esquecimento - A proteção da memória individual 
na sociedade de informação. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2014. p. 83. 
465 MARTINEZ, Pablo Dominguez. Direito ao esquecimento - A proteção da memória individual 
na sociedade de informação. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2014. p. 84. 
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que parece, está sendo algo tormentoso para alguns juristas. Há autores que 

propõem a utilização da expressão direito de deletar, tendo em vista que o 

termo direito ao esquecimento indicaria um apagamento do passado, com o 

objetivo de reescrever a história. O direito ao esquecimento seria uma restrição 

da liberdade de pensamento de terceiro e até mesmo um ato de censura. O 

direito de deletar, por sua vez, se relacionaria melhor à ideia de controle dos 

dados disponíveis, sendo um agir ativo da pessoa, que não interferiria no 

direito da lembrança de determinado interlocutor.466 

Compreendo, em outro sentido, que “direito ao esquecimento” é uma 

expressão muito apropriada para o que aqui se pretende defender.  

A utilização de nomenclaturas como direito de deletar e direito de apagar 

acaba não abrangendo todas os meios que o direito ao esquecimento atua (ex.: 

a atualização da notícia não demanda nenhum apagamento, mas tem com 

efeito o “esquecimento” da informação desatualizada quando novamente 

acessada). Escolher o resultado para dar nome a um instituto jurídico está 

longe de se configurar uma grande novidade. A ideia do esquecimento 

obviamente é consequência da ação e não a ação em si, assim como o direito 

à igualdade material é garantido a partir de um conjunto de medidas e não com 

a simples consagração normativa.  

A aceitação da crítica de que o processo de esquecimento é algo natural 

do ser humano e não poderia ser interpretado como direito, ou seja, possuir um 

caráter de exigibilidade normativa, em sentido contrário, se estaria negando a 

utilização de infindáveis termos interdisciplinares da seara jurídica. Por 

conseguinte, a vida, a memória, o reconhecimento, a felicidade, dentre tantos 

outros aspectos naturais seriam impedidos de possuir também carga de 

juridicidade. 

O termo esquecimento deriva do latim excadescere, isto é, excadere 

(cair para fora). Esquecer, portanto, é retirar algo de nossos próprios registros 

e, como analisado no segundo capítulo, a memória é construída por inúmeros 

fatores biológicos que são socialmente influenciados, particularmente nos 

momentos da aquisição e da evocação do conteúdo. O esquecimento muitas 

vezes é a simples decorrência da falta do uso daquela informação.  

 
466 BERNAL, Paul A. A Right to Delete? European Journal of Law and Technology, v. 2, n. 2, 
2011. Disponível em: http://ejlt.org/article/view/75/144#_edn1. Acesso em: 22 maio 2020. 
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Entendo que, ao se defender um direito ao esquecimento, não se está 

pleiteando a obrigatoriedade de que algo seja esquecido pelo outro indivíduo 

(ou pelo sistema de dados) e sim possibilitando que determinada informação, 

na medida do possível, ao ser retirada de circulação permita, aí sim, ser 

naturalmente esquecida. Nesses termos: 

 

Garantir o esquecimento, todavia, não significa esquecer os fatos em 
si, mas dar a possibilidade, mediante a não reproposição dos fatos do 
tempo passado, à pessoa tutelada pelo direito em objeto de exercer a 
sua autodeterminação por meio da natural mudança de ideia, da 
sensibilidade, do costume e dos modos de vida.467 

 

Se de outro modo permanecer na memória das pessoas, é porque o 

poder dos fatos se mostra, muitas vezes, mais forte do que quaisquer 

determinações jurídicas, mas teria sido, ao menos, possibilitada a chance de 

que determinada informação se dissipasse com o natural desenrolar da vida.  A 

permanência no sistema de dados de tal informação, isto sim, se torna a 

certeza da perpetuação eterna daquele conteúdo. 

Para outros críticos, o direito ao esquecimento só deveria ser utilizado 

nos parâmetros e nos termos do instituto francês clássico, criando-se outra 

expressão para o direito ao esquecimento no âmbito da internet, como direito à 

desindexação ou direito de suprimir. Considero, todavia, essa diferenciação 

sem maior razão de ser. A expressão direito ao esquecimento pode 

perfeitamente abarcar as duas espécies: o direito ao esquecimento para a 

mídia tradicional, nos termos do instituto clássico, e o direito ao esquecimento 

on-line para as informações constantes da rede mundial de computadores. 

Nesse último aspecto, abrangendo outras duas subespécies: a desindexação 

do resultado para os provedores de pesquisa e o apagamento das informações 

para os provedores de conteúdo. 

De maneira exemplificativa, ocorrerá casos em que o objeto de um 

pedido de apagamento ou desindexação de conteúdo abarcará a mídia 

tradicional, como um programa de televisão, e concomitantemente um 

conteúdo on-line ofertado pelo mesmo agente. (ex.: uma reportagem sobre um 

antigo crime famoso veiculado em um programa de TV e, ao mesmo tempo, 

 
467 MORATO, Antonio Carlos; DE CICCO, Maria Cristina. Direito ao esquecimento: luzes e 
sombras. In: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; GOMES, Mariângela Gama de Magalhães 
(Org.). Estudos em homenagem a Ivette Senise Ferreira. São Paulo: LiberArs, 2015. p. 93. 
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disponibilizada sua gravação no streaming ou na página de conteúdo on-line da 

mesma emissora). O programa “Linha Direta-Justiça”, que veiculou os dois 

casos paradigmáticos do direito ao esquecimento no Brasil, se tivesse ocorrido, 

atualmente, certamente teria sua gravação igualmente disponibilizada na 

internet, não havendo lógica pleitear dois diferentes direitos ao esquecimento 

para o mesmo conjunto fático. 

 

Um outro ponto crítico desse instituto é a afirmação da suposta 

superioridade da liberdade de expressão frente aos valores protegidos pela 

tutela do esquecimento. Para esses críticos, esse novo direito significa 

verdadeira censura privada de informação pública, dá pouco relevo à liberdade 

de informação, é um instituto que visa reescrever a história, o que se torna 

perigoso para países de passado violento, como o Brasil, que necessitam ter 

sua história reiteradamente analisada. Defende-se a ideia de que o destinatário 

é o melhor julgador da relevância de determinado conteúdo, não cabendo um 

juízo prévio de controle que, na verdade, seria, para esses críticos, o objetivo 

real do direito ao esquecimento.  

Argumenta-se que a garantia da liberdade de expressão, da liberdade de 

imprensa e da liberdade de publicação são direitos tão importantes que sua 

limitação deveria ser excepcional. Essa tal liberdade prevaleceria sobre a 

maioria dos demais direitos da personalidade (esquecendo-se, muitas vezes, 

do fato de que tais liberdades são também direitos da personalidade) a partir 

da ideia que ela tem poderes quase mágicos para o funcionamento da 

democracia. Defende-se que cada um deve poder se expressar da forma que 

quiser, escrever o que bem entender, emitir a opinião que achar necessária, 

pois isso aumentaria o debate público, transformando a sociedade numa ágora 

grega contemporânea e numa sociedade comunicativa habermasiana. 

Reputação, honra, história, memória? Isso seria menor. No máximo que se 

utilize de meios reparatórios para os danos causados. 

Antes da decisão do STF sobre o direito ao esquecimento, infelizmente a 

noção da superioridade da liberdade de expressão frente aos demais direitos 

constitucionalmente protegidos ganhou status de supradireito na jurisprudência 

pátria com a decisão da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF 130/DF) em que se declarou inconstitucional a Lei de 
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Imprensa. Decisão bastante festejada pela mídia tradicional que talvez se sinta 

arrependida de tais comemorações com a propulsão das novas formas de 

difusão de informação advindas das redes sociais. Naqueles tempos da 

decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), nem tão idos assim, a mídia 

tradicional tinha o domínio conteudístico do que seria, ou não, publicado. 

Revistas de circulação semanal estampavam as “bombas” que serviam de 

noticiário pelo resto da semana. Os principais canais de TV aberta e os jornais 

de maior circulação, curiosamente pertencentes aos mesmos conglomerados, 

tinham uma pauta bastante definida e a certeza de sempre definirem os 

contornos da narrativa do momento. Só que as revoluções tecnológicas, 

explanadas no primeiro tópico deste capítulo, mudaram todo o panorama e 

atualmente a difusão tanto da informação quanto da desinformação é 

igualmente dispersa e em enorme quantidade se comparada há poucos anos. 

Desse modo, a irrestrita defesa da liberdade de expressão sobre 

quaisquer outros direitos fundamentais não deve mais ser aceita como cânone 

interpretativo dos direitos fundamentais.  Felizmente não se precisa mais 

utilizar de formas sub-reptícias, como letras de música, ou ambíguas capas de 

jornais para se propagar determinada informação, ou levantar alguma bandeira 

de luta. Em democracias mais consolidadas, como a brasileira, expressão e 

opinião não faltam. Hoje em dia, todos têm opinião sobre tudo, espalham suas 

ideias sem o menor cuidado nas redes ou nos encontros sociais. Reputações 

são manchadas, fatos são distorcidos, histórias de vida são reescritas. Tudo ao 

sabor do direito à opinião e à liberdade de expressão.  

O inquérito 4781 no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que investiga 

e julga também as denominadas “fake news” contra membros da corte, é 

exemplo paradigmático de como as recentes aferições sobre as consequências 

da irrestrita liberdade de expressão acabaram alterando o posicionamento dos 

até então mais vocais defensores da superioridade hierárquica da liberdade de 

expressão frente aos demais direitos fundamentais. 

Outra crítica normalmente atribuída ao direito ao esquecimento é o 

denominado “efeito Streisand”. 

 De certa forma, pode-se afirmar que nada mais aguça a curiosidade 

alheia do que a tentativa de esconder determinado fato, pois é da sabedoria 
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popular que se está buscando ocultar algo, ou proibir a circulação de 

determinada informação, é porque deve ser no mínimo instigante tal notícia. 

Entretanto, é possível ponderar que era razoável imaginar que as 

primeiras ações sobre o direito ao esquecimento, pela própria polêmica gerada 

pelo tema, causariam não só uma difusão exemplificativa dos casos no meio 

acadêmico, como aguçaria a curiosidade da mídia jornalística. Sim, é verdade 

que todos hoje já conhecem as antigas dívidas da seguridade social do Sr. 

González, ou o filme com cenas eróticas da apresentadora Xuxa, mas desde 

então milhares de casos foram julgados sobre o tema e, quando considerados 

procedentes em seus pedidos, cumpriram sim a sua função de serem 

apagados, desindexados, quiçá, esquecidos sem o escrutínio público. Ou seja, 

se os primeiros casos se tornaram paradigmáticos sobre o tema, eles serviram, 

pelo menos, para possibilitar que vários outros pudessem cumprir o seu fim 

almejado. 

Igualmente há que se ressaltar que novas decisões obrigaram os 

provedores de busca a desenvolver mecanismos internos para resolver, de 

maneira mais célere, as reclamações dos indivíduos que se sentiam lesados 

em seus direitos da personalidade. Como demonstrado no tópico anterior, o 

cidadão europeu já pode requerer diretamente ao Google a retirada de 

conteúdo que considere desatualizado sobre sua pessoa. Esse último ponto fez 

surgir mais uma crítica: a de se estar dando poderes em excesso a 

determinadas empresas para decidir a relevância de determinado conteúdo. 

De certa forma, realmente se está dando tais poderes às empresas 

privadas, mas esse é um velho-novo problema que sempre justificou as críticas 

a mecanismos privados de decisão fora da seara estatal. Por muito tempo se 

utilizou desse mesmo argumento para se criticar o mecanismo da arbitragem. A 

própria lógica moderna do compliance, isto é, a busca por se estabelecer 

determinadas medidas internas nas empresas para se garantir um agir em 

conformidade com a lei, possibilita a adoção de determinadas condutas 

jurídicas, de forma preventiva, para evitar uma ofensa ainda maior aos ditames 

legais. Dessa maneira, ao se estabelecer meios para que o interessado possa 

requerer antecipadamente a retirada de conteúdo, que considere desatualizado 

e ofensivo aos seus direitos da personalidade, as empresas estão dando 

concretude a mecanismos modernos de resolução de demandas. 
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 Deve-se ressaltar que as decisões de desindexação do Google, por 

exemplo, não impedem que o ofendido procure a proteção jurisdicional. Inclui-

se nesse rol de interessados aqueles que tiveram suas páginas de conteúdo 

desindexadas por decisão do provedor de pesquisa em favor do indivíduo que 

requereu o esquecimento. Consequentemente, o provedor do conteúdo tem o 

direito de demonstrar juridicamente o porquê da informação, por ele ofertada, 

ser merecedora de continuar constando dos resultados das pesquisas, pois 

não se pode a ele negar o ônus argumentativo do mérito do seu conteúdo.468  

O próximo ponto a merecer considerações críticas sobre o direito ao 

esquecimento é a forma como uma decisão local pode afetar a difusão de 

informações em outros países. Como exemplificado anteriormente, será que a 

supressão de um conteúdo ofensivo contra a monarquia decidida por um juiz 

tailandês deveria impedir que essas informações sejam utilizadas por um 

estudante do assunto no Brasil ou na França? Acredito se tratar também de 

outro falso problema. 

Primeiramente, já se sabe que as decisões têm sim que respeitar 

determinada jurisdição. A China, por exemplo, limita para seus habitantes 

informações sobre diversos fatos históricos do País, que são facilmente 

pesquisáveis fora do território chinês. Dessa forma, uma decisão local não 

pode permitir que determinado conteúdo fique impossibilitado de ser acessado 

em quaisquer outros lugares. O direito ao esquecimento e os demais direitos 

correlatos devem ser interpretados como exceção e não como regra, a 

dinâmica global da circulação de informação pela internet também deve ser 

respeitada.  

Há informação consistente que 95% das pesquisas no Google feitas na 

Europa são realizadas dentro dos respectivos domínios de seus países (ex.: 

Google Portugal para o português, Google Espanha para o espanhol, Google 

Itália para o italiano). Assim uma decisão do Tribunal competente da União 

Europeia de apagar determinada informação permite apenas que não haja um 

encontro fortuito de informação pessoal nos respectivos domínios locais (ou 

 
468 FRAJHOF, Isabella Zalcberg. O direito ao esquecimento na internet: conceito, aplicação e 
controvérsias. São Paulo: Almedina, 2019. p. 52-53. 
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comunitário) acerca de determinada pessoa ou fato, mas, claro, não impede a 

descoberta da informação após ampla pesquisa.469 E isso é bastante razoável. 

Ao se defender uma mitigação da liberdade de expressão e do direito à 

memória coletiva, não se pode cair no erro de entender o direito ao 

esquecimento como superior a esses e sim como equivalente no sopesamento 

valorativo a depender de cada caso concreto. Se alguém se dá ao trabalho de 

mudar a pesquisa para o portal de outro país para buscar determinada 

informação, alterando inclusive o idioma, poderá igualmente se utilizar de 

outros meios como ir à biblioteca, procurar o jornal da época, ou fazer uma 

pesquisa na deep web da internet para acessar o conteúdo desejado. O que se 

evita com o direito ao esquecimento é o encontro fortuito de informação 

pessoal, é a manutenção da informação desatualizada, é a dificuldade de se 

afastar da mácula pretérita pelo natural desenrolar do esquecimento. Reitero a 

ideia de que o direito ao esquecimento é o direito de permitir que algo seja 

esquecido e não obrigar que alguém esqueça de algo. 

Pois bem, compreendida a inocorrência ab initio de quaisquer 

superioridades hierárquicas entre os direitos à liberdade informativa e o direito 

ao esquecimento, será no caso concreto que se dará a adequada ponderação 

para decidir entre a predominância de quais desses bens jurídicos. Neste 

último tópico se estabelecerá alguns parâmetros para essa adequada 

aplicação. 

 

4.5.3 – A adequada aplicação da ponderação de interesses para os casos 

de direito ao esquecimento 

 

A leitura das várias decisões sobre as formas de aplicação do direito ao 

esquecimento aos casos concretos acaba por destacar as principais 

discussões sobre o tema. Percebe-se invariavelmente a utilização dos 

postulados da teoria da ponderação de interesses para examinar os princípios 

em oposição.  

 
469 SVANTESSON, Dan Jerker B. The Google Spain Case: Part of a harmful trend of  
jurisdictional overreach. European University Institute, Florence, n. 45, jul. 2015. Disponível em: 
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/36317. Acesso em: 29 maio 2020. 

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/36317
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Nesse sentido, se destaca alguns dos argumentos utilizados na decisão 

do Supremo Tribunal Federal sobre a suposta superioridade entre o direito à 

liberdade de expressão frente à existência desse direito ao esquecimento. 

Pondera-se, assim, desde os princípios representados pela dicotomia jurídica 

clássica entre liberdade e privacidade, até as discussões sobre as particulares 

questões desse novo instituto, por exemplo, a razoabilidade na análise de 

pontos, como: “interesse público”, “pessoa pública” e “contemporaneidade da 

informação”. A ponderação acaba sendo mecanismo fundamental para a 

decisão desses denominados hard cases que permeiam as discussões na hora 

da aplicação desse novo direito. 

De forma geral, o que se tem em todos esses casos são conflitos entre 

princípios que emanam valores distintos e que normalmente possuem igual 

normatividade constitucional. Ressalta-se que essa ideia da força normativa 

dos princípios, mais do que uma novidade, uma vez já ser aceita há algumas 

décadas, é de enorme importância, pois fornece suporte para legitimar o 

próprio sistema. Isso se obtém a partir da denominada “tessitura aberta” dos 

princípios, que permite ao intérprete trabalhar um espaço de definição de seu 

conteúdo semântico, com uma adequada capacidade deontológica de 

justificação.470 

Diferentemente das regras que se fundamentam em uma dimensão de 

validade, os princípios além de terem que ser válidos devem possuir também 

uma dimensão de importância, de peso e de valor. Quando há conflito entre 

eles, ocorre a denominada “antinomia jurídica imprópria”, ou, nas palavras de 

Alexy, uma antinomia de princípios, isto é, aquela ocorrida no caso concreto, 

diferentemente da que ocorre na escala da validade que se dá de forma 

abstrata. Assim a técnica da ponderação passa a cumprir a função de dar 

concretude aos comandos otimizáveis desses princípios.471 

O jusfilósofo germânico propôs determinadas etapas para esse processo 

de ponderação. Inicialmente, deve-se identificar e agrupar essas normas 

principiológicas, ou seja, separar quais se aplicam ao caso ponderável, 

colocando, de um lado, as que orientam para determinada decisão e, do outro 

 
470 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 3. ed. 
Lisboa: Coimbra, 1999. p. 1163. 
471 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva.  
São Paulo: Malheiros Editores, 2008. p. 139-144. 
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lado, as normas que indicam o sentido contrário. Posteriormente, deve-se se 

imiscuir no caso concreto e nas possíveis consequências de tal processo. Para 

isso deve-se ter a clareza de que o peso dos princípios não é absoluto (ex.: 

não há superioridade abstrata entre a privacidade e a liberdade). Como última 

etapa, ocorre a ponderação propriamente dita, em que se atribui peso relativo a 

cada um dos elementos. De certa forma, esse último momento é a aplicação do 

princípio da proporcionalidade em seu sentido estrito.472    

Pois bem, ao utilizar esse desenvolvimento teórico para solucionar os 

principais conflitos atinentes ao direito ao esquecimento, de um lado se deve 

colocar os direitos que gravitam sobre a defesa da liberdade de expressão, 

como a liberdade de informação e a liberdade de imprensa, somada à 

principiologia que defende a predominância da tutela de uma memória social. 

De outro lado, estariam os princípios que gravitam sobre a lógica da 

privacidade temporal, como o respeito à intimidade, ao bom nome, à paz e a 

busca pela felicidade.  

Em um segundo momento, como analisado, deve-se imiscuir na análise 

do problema específico.  Por exemplo, no caso da veiculação da reportagem 

sobre o massacre da Candelária, a divulgação do nome e da imagem do 

acusado pelo homicídio seria fundamental para a compreensão histórica do 

fato? No caso do jovem matemático, é justificável que uma reportagem analise 

os motivos por ele ter escolhido uma vida simples e afastada dos holofotes 

após a maioridade? No caso da apresentadora, é ponderável que o buscador 

da internet não limite a existência de quaisquer expressões ofensivas, cabendo 

apenas ao site que promoveu o conteúdo se responsabilizar pela veiculação de 

determinada informação ou opinião? 

Certamente, as respostas para essas perguntas demandam 

necessariamente que o intérprete se imiscua no terceiro momento do processo 

ponderativo, que é a adequada aplicação do princípio da proporcionalidade.  

De existência que remonta ao início do pensamento jurídico, a 

proporcionalidade, que inicialmente se portava como medida legitimadora dos 

atos administrativos, acabou migrando desse ramo jurídico para servir também 

de baliza interpretativa das normas constitucionais. Se na doutrina norte-

 
472 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva.  
São Paulo: Malheiros Editores, 2008.  p. 93-103. 



227 

 

americana há uma preferência pela utilização do termo razoabilidade473 com o 

fim de aduzir a uma ideia de adequação, aceitação e idoneidade, na doutrina 

germânica se preferiu a utilização do termo proporcionalidade, assim como 

proibição de excesso, pois, dessa maneira, se estaria mais próximo de uma 

ideia de equilíbrio.474 

Para se aplicar adequadamente o princípio da proporcionalidade na 

resolução dos conflitos (dentro do terceiro momento do processo de 

ponderação), a doutrina subdivide essa terceira fase em outros três momentos. 

Deve-se aferir inicialmente a existência de uma ideia de adequação 

(Geeignetheit), depois de necessidade (Enforderlichkeit) e, por fim, aplicar a 

ideia da proporcionalidade em seu sentido estrito (Verhältnismässigkeit).475  

Quando se pensa em adequação, se está buscando uma congruência 

entre meio e fim. Deve-se evitar tanto uma medida estatal excessiva quanto 

uma proteção deficiente ao direito fundamental que se visa tutelar. A 

necessidade, por sua vez, se preocupa com a indispensabilidade daquela 

medida para a conservação do respectivo direito fundamental (ou direito da 

personalidade). Por conseguinte, a decisão deve ser efetuada da maneira 

menos gravosa para a proteção daquele bem. Por fim, o subprincípio da 

proporcionalidade em sentido estrito analisa a existência de real equilíbrio entre 

a medida restritiva e o resultado supostamente almejado.476 

Utilizo novamente o caso do direito ao esquecimento do programa 

televisivo que tratou da reconstituição do massacre da Candelária. Após 

identificar e agrupar as normas principiológicas e ter a correta noção de que 

 
473Autor que desenvolve raciocínio acerca da aplicabilidade do princípio da razoabilidade é 
Recaséns Siches. Em sua denominada “lógica do razoável”, o autor utiliza critérios de valor 
axiológico, em que busca compreender as significações razoáveis dos problemas 
apresentados – particularmente no campo jurídico – com o fim de realizar operações de 
valoração com determinados propósitos e finalidades. Uma vez que o direito não pode 
funcionar em uma lógica exclusivamente dedutiva, ele busca se aproximar da fenomenológica 
de Husserl, na qual o julgador acaba se guiando por outros critérios que não o exclusivamente 
formal. Dessa forma, o raciocínio correto seria o juiz verificar mentalmente a aplicação da 
norma para aquele respectivo caso, compreendendo se haveria um resultado justo de base 
valorativa para aquela norma naquele respectivo processo. In: SÍCHES, Luis Recaséns. Nueva 
Filosofia de la Interpretación del Derecho. 2. ed. México: Editorial Porrúa, 1973. 
474 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de 
constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. 2. ed. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2000. p. 70. 
475 SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2000. p. 87 
476 SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2000. p. 87-89. 
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não há superioridade hierárquica entre esses dois grupos de normas, 

particularmente a liberdade de expressão e o viés temporal da privacidade, 

passa-se a ponderação propriamente dita com a utilização do princípio da 

proporcionalidade e suas subespécies. Pelo subprincípio da adequação, o 

Estado-juiz deve observar qual a medida restritiva de direito fundamental seria 

ao mesmo tempo idônea e apta para atingir o fim almejado. Certamente a 

proibição da veiculação da matéria jornalística se mostra uma maneira idônea e 

apta. Mas, num segundo momento, pergunta-se: seria necessária? Isto é, seria 

indispensável para garantir a tutela desse direito fundamental? Seria a forma 

menos gravosa? Acredito que não. O subprincípio da proporcionalidade em 

sentido estrito oferta uma resposta muito mais razoável: a manutenção do 

programa com a supressão do nome e da imagem do autor da ação, uma vez 

ele ter sido absolvido na ação penal e o fato já ter ocorrido há alguns anos. 

Ao se utilizar adequadamente essa técnica e ao compreender os 

princípios em confronto, se torna plenamente possível ponderar tanto os 

direitos decorrentes do respeito à intimidade interespacial e intertemporal do 

indivíduo com os princípios da liberdade de expressão, da liberdade de 

informação e a tutela da solidificação de uma memória social, dentre outros 

bens de igual relevância e importância na discussão do tema. 

Para subsidiar a aplicação dos subprincípios da adequação, da 

necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, o intérprete deve se 

ater a algumas peculiaridades interpretativas do direito ao esquecimento. 

Perguntas como: existe real interesse público no caso? O indivíduo, autor do 

pedido de esquecimento, é pessoa pública? Já se passou tempo razoável para 

que a notícia tenha perdido o contexto da contemporaneidade? São 

questionamentos que demandam traçar alguns postulados interpretativos 

necessários para a solução em torno desse instituto. 

Primeiramente, existe um pressuposto básico para a análise de 

quaisquer antinomias que possam surgir: a veracidade da informação. Ou seja, 

se o fato for falso não há quaisquer justificativas para a sua permanência nas 

bases de pesquisa, ou para a sua veiculação em reportagens da mídia 

tradicional. Argumentação de que determinada informação inverídica já teria 

sido exaustivamente divulgada no passado não é justificativa adequada.  Deve-

se ressaltar, todavia, que, nesse caso, não há que se falar em aplicação do 
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direito ao esquecimento e sim proteção do direito ao nome, à imagem e outras 

tutelas de bens presentes na legislação civil ou mesmo criminal, como ocorre 

com os crimes contra a honra. 

Após esse primeiro pressuposto de que a informação tenha que ser 

verdadeira, se deve analisar, dentro do processo ponderativo, outros 

parâmetros característicos do direito ao esquecimento. Um primeiro ponto é 

que o fato a ser esquecido deve ter ocorrido em tempo longínquo, que tenha 

um real interesse público (não meramente “do público”) no noticiado, se 

sobrepondo ao mero interesse particular e, por fim, o terceiro aspecto – que 

considero o mais importante – é que o esquecimento desse conteúdo não 

signifique uma tentativa de se reescrever a história.  

Imiscuindo-se no segundo postulado apresentado e que certamente é o 

de maior polêmica, há uma grande indagação sobre a abrangência do conceito 

de interesse público. Afinal, o que seria esse conceito a impedir a aplicação do 

direito ao esquecimento? É possível aplicar alguns critérios para solucionar 

essa indagação. Primeiramente, a aferição de um “interesse público atual” é o 

interesse da sociedade quando a informação é disponibilizada, uma vez que 

em casos normais, sem o viés histórico, o interesse público não se eterniza. 

Em segundo lugar, a interpretação do contexto em que a informação é 

veiculada é essencial, ou seja, para ponderar a extensão do dano à memória 

individual, se deve verificar o âmbito contextual da informação.477 Essa análise 

contextual é uma linha tênue que separa o programa informacional do mero 

sensacionalismo jornalístico. A forma de apresentar a informação, muitas 

vezes, potencializa o conteúdo em determinada direção: 

 
Seguindo tal ordem de ideias, bastaria que a produtora da obra 
audiovisual, a emissora de radiodifusão, o escritor ou quem quer que 
fosse responsável pela elaboração da obra – a fim de compatibilizar a 
liberdade própria da criação intelectual e o dever de informação 
jornalística com os demais direitos da personalidade – adotassem 
como referência outra abordagem ao invés da tradicional fórmula 
“inspirado em fatos reais” ou ainda “este filme é uma ficção e 
qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é apenas uma 
coincidência”. Talvez fosse mais adequado algo como “com o escopo 
de resguardar a honra e a privacidade dos envolvidos os nomes, 
locais e datas foram alterados neste programa a fim de compatibilizá-
lo com o objetivo informativo do programa”, pois em nada prejudicaria 

 
477 BEZERRA JÚNIOR, Luis Martius Holanda. Direito ao esquecimento: a justa medida entre a 
liberdade informativa e os direitos da personalidade. São Paulo: Saraiva Edições, 2018. p. 139-
140. 
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o suposto interesse de bem orientar as gerações atuais quanto aos 
riscos que envolvem a existência humana.478 

 

Há claramente uma distinção a ser feita entre esse denominado 

interesse público e o que muitas vezes não passa de um interesse do 

público.479 O interesse público deve prevalecer para fatos genuinamente de 

cunho histórico, isto é, que tenha sua importância preservada mesmo com o 

passar do tempo.480 O que geralmente ocorre é a existência de questionável 

interesse informativo desde o nascedouro do acontecimento, mas que em 

decorrência da super exposição naquele tempo, pela mídia, acaba aparentado, 

após passados vários anos, ser um fato marcante e histórico. Tem-se, na 

verdade, um erro servindo de pretexto para outro, isto é, ao se alegar que a 

intimidade já foi devassada desde o início, não haveria motivo para se requerer 

o esquecimento no presente. Essa argumentação não pode prevalecer. 

Há uma compreensão de que existiria uma presunção de interesse 

público nas informações relativas aos crimes e às suas consequências no seio 

da sociedade. Dentro dessa lógica, não seria possível pleitear o esquecimento 

de informações que tratassem de algum delito, uma vez que o crime não 

pertence à esfera da intimidade.481 Acredito ser uma interpretação errônea, 

primeiramente por encontrar óbice no instituto da prescrição penal, pois uma 

vez que a informação acerca dos maus antecedentes do condenado deve ser 

apagada após determinado período, por que impedir que esse mesmo 

indivíduo não possa pleitear o apagamento das notícias veiculadas acerca do 

mesmo fato? Não há lógica de esquecer algo apenas oficialmente e as 

mesmas informações se encontrarem ao alcance de todos de maneira 

extraoficial e desatualizada, especialmente para os crimes que não tiveram 

 
478 MORATO, Antonio Carlos; DE CICCO, Maria Cristina. Direito ao esquecimento: luzes e 
sombras. In: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; GOMES, Mariângela Gama de Magalhães 
(Orgs.). Estudos em homenagem a Ivette Senise Ferreira. São Paulo: LiberArs, 2015. p. 86. 
479 Não obstante, é imperioso também ressaltar que o interesse público – além de ser conceito 
de significação fluida – não coincide com o interesse do público, que é guiado, no mais das 
vezes, por sentimento de execração pública, praceamento da pessoa humana, condenação 
sumária e vingança continuada. In: BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 
1.335.153/RJ. 4ª Turma. Relatoria: Min. Luis Felipe Salomão. 28.05.2013. 
480 CUEVA, Ricardo Villas Bôas. Evolução do direito ao esquecimento no judiciário. In: 
SALOMÃO, Luis Felipe; TARTUCE, Flávio. Direito Civil: diálogos entre a doutrina e a 
jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2018. p. 95.  
481 ANDRADE, Manuel da Costa. Liberdade de imprensa e inviolabilidade pessoal: uma 
perspectiva jurídico-criminal. Coimbra: Coimbra Editora, 1996. p. 250. 
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maiores relevâncias no contexto social, ou pior, para aqueles em que o 

indivíduo acabou sendo absolvido. 

Nesse caso acredito que a melhor solução é analisar a importância 

contemporânea daquele delito no seio da comunidade. Tal crime ainda é 

relevante seja em seu aspecto histórico quanto social? O caso se justifica como 

fundamental para a compreensão de determinados postulados jurídicos? A 

única certeza é que não se pode de antemão negar a possibilidade de 

aplicação do direito ao esquecimento apenas por se tratar de crime. 

Para se aferir se determinada informação teve maior relevância no 

contexto público e não apenas despertou momentaneamente o interesse do 

público, se deve afastar inicialmente as informações baseadas em pura 

especulação de caráter sensacionalista e que, ao mesmo tempo, ofenda um 

específico direito da personalidade do sujeito. Por esse motivo, informações 

não ofensivas, do gênero: “um assassino está sendo procurado pela polícia” 

com narração em tempo real, depoimento de testemunhas etc., mas que não 

especificou, ou individualizou determinada pessoa, não deve incidir a tutela 

desse direito. De igual razão, banalidades do estilo: “artista, fulano de tal, 

tomou sorvete no Leblon”, uma vez não atingir quaisquer direitos da 

personalidade desse artista, no máximo a paciência do leitor, também não deve 

ser objeto desse direito. 

Um segundo ponto é afastar as informações manipuladas, extraídas do 

contexto seja fático ou histórico, qual seja, a denominada false light do direito 

norte-americano. Deve se dar relevo ao subprincípio da adequação da 

informação, impedindo uma “política do escândalo” com objetivos meramente 

comerciais, isto é, se deve privilegiar a notícia que mesmo mantendo o 

conteúdo, utilize uma forma que não seja ofensiva ao indivíduo.482 

Todos esses requisitos teóricos, contudo, não podem impedir que as 

informações, ao passar por um crivo tão restrito, sejam automaticamente 

classificadas como desprovidas de interesse público. O direito ao 

esquecimento já é per si um direito excepcional e da mesma forma que 

advogar pela superioridade ab initio da liberdade de expressão frente aos 

 
482 BEZERRA JÚNIOR, Luis Martius Holanda. Direito ao esquecimento: a justa medida entre a 
liberdade informativa e os direitos da personalidade. São Paulo: Saraiva Edições, 2018. p. 142-
145. 
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demais direitos da personalidade é um erro, o raciocínio contrário também se 

mostra um equívoco. Por esse motivo, uma análise ponderada dos postulados 

desenvolvidos neste tópico já se torna suficiente para permitir a aplicação do 

direito ao esquecimento em bases razoáveis e de acordo com os ditames 

teóricos da teoria da ponderação dos interesses.  

Se por um lado o intérprete deve ter bastante cuidado ao classificar 

determinada notícia, ou informação, como sendo de interesse público, pela 

própria trivialidade que se utiliza esse termo, por outro lado, outra cautela 

também deve ser tomada quando o direito ao esquecimento se confronta com 

a noção de pessoa pública. Uma regra geral que se pode previamente 

estabelecer é que esse instituto se aplica de maneira ainda mais excepcional 

para “agentes públicos”.  

Quando os críticos do direito ao esquecimento analisam as suas 

possibilidades de aplicação, costumeiramente fazem questão em afirmar que 

tais ditames não se aplicariam às pessoas famosas, incluindo celebridades 

midiáticas e agentes públicos. Entendo que deve haver uma enorme 

diferenciação dentro desse segundo grupo de pessoas famosas. Celebridades 

pretéritas e artistas que ganham notoriedade sem maiores exposições na mídia 

se aproximam muito mais do indivíduo comum do que do político profissional, 

do agente de estado que galga cargos públicos. Não é porque determinada 

pessoa trabalha em novelas de televisão, programas de auditório ou porque faz 

shows e espetáculos semanalmente para determinada plateia, que ela mereça 

ter seu espaço íntimo invadido. Principalmente quando se trata da reexposição 

de casos antigos. Diferente é a situação do político que, certamente ligado a 

determinado viés ideológico, se utiliza de determinados discursos 

principiológicos e das mais variadas promessas para defender determinado 

padrão de conduta. O escrutínio sobre esse último deve ser muito maior, 

incluindo a constante releitura de suas ações passadas.  

Isso ocorre porque o político profissional, além de ser uma pessoa 

pública, é, acima de tudo, um gestor público, representante da vontade popular 

e responsável por definir os rumos orçamentários e as prioridades de seus 

representados, incluindo aquelas de caráter social. A análise que se permite 

fazer de suas atitudes passadas é importante como forma de permitir a livre 

opção de escolha por parte do representado, além de possibilitar a fiscalização 
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de alguém que atua como representante popular, atitudes essas fundamentais 

dentro do próprio processo democrático.483 

De forma exemplificativa, informações sobre uma traição conjugal ou 

sobre determinada orientação sexual de um determinado artista baseadas em 

fotos publicadas há mais de 20 anos não se mostram minimamente relevantes 

para o interesse público atual. Noticiar novamente tal fato se mostra 

simplesmente alimentar a denominada indústria da fofoca. Diferente é a 

situação de um político com forte discurso moralista e que busca um 

determinado cargo público. O conhecimento acerca de determinados 

acontecimentos de sua vida privada permite que o cidadão tenha informações 

sobre a compatibilidade entre seu discurso e suas atitudes, permitindo, assim, 

tomar a melhor decisão quanto ao seu voto. 

Uma última reflexão deve ser feita sobre o risco de o direito ao 

esquecimento virar um mecanismo para se reescrever o passado.484 Há 

ponderações no sentido de temer que esse instituto tenha fins políticos, 

apagando acontecimentos históricos, principalmente em países de passado 

violento, como são os países latino-americanos. Deve-se deixar claro 

novamente que o direito ao esquecimento é para situações que ferem os 

direitos da personalidade de determinado indivíduo a partir da narrativa de 

casos estritamente pessoais e temporalmente defasados. O direito ao 

esquecimento não pode ofender a memória coletiva de uma sociedade. 

Ressalta-se novamente que crimes ocorridos em tempos de regime de 

exceção, como tortura, assassinato, genocídio, dentre tantos outros de tal 

monta, fazem infelizmente parte da história de uma sociedade, de um povo e 

jamais poderão ser abrigados por tal instituto. É possível interpretar um fato 

como sendo histórico quando ele tem relevância para a compreensão do 

processo evolutivo da sociedade, em seus aspectos de formação cultural, 

científica e sociológica.485  

 
483 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 69-70. 
484 RODOTÀ, Stefano. Il mondo nella rete: Quali i diritti, quali i vincoli. Roma-Bari: Editora 
Laterza, 2014. p. 45. 
485 BEZERRA JÚNIOR, Luis Martius Holanda. Direito ao esquecimento: a justa medida entre a 
liberdade informativa e os direitos da personalidade. São Paulo: Saraiva Edições, 2018. p. 102. 
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Conclui-se, assim, que o direito ao esquecimento se mostra um instituto 

extremamente útil para coibir determinadas exposições informacionais que se 

encontram desatualizadas no atual momento de vida de determinado indivíduo 

e que ferem alguns de seus direitos da personalidade. Se por um lado o direito 

ao esquecimento não pode impedir a busca pela verdade histórica de um fato 

desconhecido, ou mal interpretado no passado, e nem pode impedir a reanálise  

de um fato marcante para o processo evolutivo daquele povo, por outro lado, a 

simples vontade de informar por informar (diritto di cronaca do direito italiano), 

que se traduz quase em um direito à curiosidade sobre a vida pretérita alheia, 

deve, em regra, ceder frente a esse novo instituto quando presente os seus 

demais requisitos.  

Por fim, acredito ser possível interpretar esse direito ao esquecimento 

conjuntamente com o tema principal dessa tese: o direito de ser lembrado. 

Mais especificamente, entendo o direito ao esquecimento como um exemplar 

desse direito de ser lembrado, como uma de suas facetas dentro da lógica da 

construção narrativa. Trata-se, todavia, de uma ideia que demanda inicialmente 

a compreensão desse outro instituto, a ser tratado no próximo e derradeiro 

capítulo. 
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5 – O DIREITO DE SER LEMBRADO 

 

Duas vezes se morre: primeiro na carne, depois no nome. Os nomes, 
embora mais resistentes do que a carne, rendem-se ao poder 
destruidor do tempo, como as lápides. 
 

(MANUEL BANDEIRA) 

 

Chega-se, neste último capítulo, ao desenvolvimento da ideia central 

desta tese: o direito de ser lembrado.  Com o objetivo de formular uma teoria 

consistente desse instituto, se buscará responder três indagações: 1 – O que 

justifica filosoficamente a existência desse novo direito? 2 – Quais são as suas 

bases jurídicas a lhe dar contornos dogmáticos? 3 – Quais são os exemplos 

práticos de aplicação desse novo instituto jurídico? 

O desenvolvimento lógico que se trabalhará neste capítulo será o 

mesmo utilizado ao longo de toda tese. Para responder a primeira indagação 

se buscará justificar a influência da denominada filosofia do reconhecimento 

em seus aspectos filosóficos. Posteriormente, se buscará entender como a 

filosofia da memória se torna importante nessa formulação conceitual, 

particularmente na construção da ideia de narrativa individual. Se objetivará, 

dessa forma, compreender a noção de narratividade entrelaçada com as outras 

noções filosóficas importantes para o tema, como a temporalidade e a 

identidade.  

Uma vez desenvolvida uma visão filosófica desse instituto, se passará a 

buscar sua justificativa dogmática, sua natureza jurídica e, por fim, se buscará 

formulará um conceito jurídico para o direito de ser lembrado. Assim se poderá 

destacar algumas características próprias que o diferenciam até mesmo dos 

demais direitos da personalidade, como a suposta vitaliciedade e 

intransmissibilidade. 

Como último momento desta tese se terá como objetivo exemplificar, a 

partir de quatro temáticas do Direito Civil contemporâneo, a aplicação desse 

novo instituto. Como primeiro exemplar, as discussões dos denominados 

direitos de personalidade no post mortem e posteriormente as questões 

relativas à herança digital. Ao se afastar do plano do direito sucessório, como 

terceiro exemplo desse instituto, ele se colocará como resposta para a 

existência jurídica da denominada família unipessoal. Como último exemplo, se 
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buscará finalmente compreender o direito ao esquecimento sob o manto do 

direito de ser lembrado. 

Pois bem, de certa forma, os novos direitos surgem de uma necessidade 

social que busca determinadas respostas também no campo jurídico. O tempo 

é implacável. Ele realça a obsolescência de algumas leis e a necessidade de 

reinterpretação de alguns princípios jurídicos, uma vez esses ainda permitirem 

um novo olhar para seus significados em decorrência de sua tessitura mais 

aberta. Por mais que alguns juristas ainda insistam, o Direito não é um corpo 

sozinho no universo, ele sofre diversas influências particularmente aquelas 

sociais e filosóficas. É a lógica que defende a ideia de que cada época 

reproduz determinada prática jurídica em decorrência de especificidades 

sociais e necessidades humanas daquele momento.486  

Nesse pensar, a norma jurídica é criada como resposta para uma 

determinada necessidade de um determinado tempo. Em regra, o 

comportamento humano precisa ser disciplinado a partir de categorias 

socialmente e previamente construídas como forma de regular a vida em 

sociedade. Por conseguinte, formulam-se normas que enaltecem determinadas 

condutas como sendo desejáveis, outras acabam proibindo atitudes 

indesejáveis, alguns comportamentos passam a ser considerados permitidos, 

enquanto outros são proibidos, ou se tornam até mesmo condutas obrigatórios. 

Todos eles, contudo, devem estar em conformidade com os valores existentes 

daquele período.487 

O direito de ser lembrado pode ser considerado um típico direito dos 

nossos tempos. Certamente não teria os mesmos contornos se criado no 

âmago das revoluções burguesas do século XVIII, ou das revoluções 

socialistas do início do século XX. É uma resposta criada e direcionada para a 

sociedade do século XXI. É um direito que emana alguns valores: respeito à 

privacidade, direito à construção da sua própria narrativa, busca pela felicidade, 

busca pelo reconhecimento, respeito à identidade. Aparentemente sua 

 
486 WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma Teoria Geral dos “Novos” 
Direitos. In: WOLKMER, Antônio Carlos; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Os “novos” 
direitos no Brasil: natureza e perspectivas - uma visão básica das novas conflituosidades 
jurídicas. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 17-18. 
487 GARCÍA HERRERA, Miguel Ángel. Consideraciones sobre Constitución y Cultura. In: 
CALLEJÓN, Francisco Balaguer. Derecho Constitucional y Cultura - estudios em homenaje a 
Peter Härbele. Madrid: Tecnos, 2004. p. 119-120.   
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nomenclatura pode transparecer ser um direito de fundo egoístico, contrário ao 

tempo que tem na fraternidade e nos direitos difusos alguns dos seus mais 

importantes pilares. Acredito, todavia, que não é o caso quando 

adequadamente interpretado em suas balizas valorativas. A ideia de tutelar 

direitos coletivos e comportamentos socialmente relevantes não pode impedir, 

por outra via, que os direitos de caráter nitidamente individual tenham também 

seu lugar na contemporaneidade.  

Esse constante processo de fluxos e influxos caracteriza não só a 

História do Direito como o próprio processo histórico em seu pano de fundo. O 

individualismo iluminista, por exemplo, surgiu em resposta ao absolutismo do 

século anterior, já o ideal comunitarista foi formulado como solução para o 

individualismo liberal. Hoje, vive-se em rede, todos estão interligados, 

acessando os mesmos conteúdos e sendo constantemente vigiados em sua 

esfera, até então, privada. O ideal coletivista e comunitarista acabou sufocando 

as individualidades. O direito de ser lembrado se apresenta, então, como uma 

nova resposta para essa inquietação. 

Como Hesse analisa: uma norma – no foco de seu estudo, uma norma 

constitucional – surge a partir de determinados valores adequados àquele povo 

e àquele período histórico. Além de valores políticos, econômicos e sociais, é 

importante também levar em conta o estado anímico daquela sociedade 

naquele período. É o que Hesse chama de estado espiritual do seu tempo 

(geistige situation).488 Certamente, o estado anímico do Brasil de hoje não é o 

mesmo daquele existente durante a promulgação da Constituição de 1988. 

Após passados mais de 30 anos do término do regime de exceção, inaugurado 

em 1964, em que a liberdade de expressão era abafada e se necessitava de 

uma resposta forte nesse sentido, outros valores se sobrepuseram na 

sociedade. Era bastante justificável a necessidade do constituinte originário de 

deixar bem claro que se passaria a viver em uma sociedade livre das amarras 

do poder estatal que calava vozes dissonantes. 

Hoje, o Estado não é mais o inimigo principal na luta pela preservação 

do espaço individual. A revolução tecnológica, a criação de inúmeros 

mecanismos de controle e a quebra da privacidade são situações sociais do 

 
488 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, p. 20-21. 
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último par de décadas que teve em grandes empresas e conglomerados de 

venda de produtos e serviços o principal interessado em conhecer as 

informações privadas e pautar o controle narrativo de toda uma coletividade. 

Aparentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento sobre o direito ao 

esquecimento, ainda se mostrou defensor de um paradigma preso à época do 

constituinte originário. 

Esse estado atual de coisas não só gera a necessidade da formulação 

de novos institutos protetivos, mas insere o intérprete em uma busca constante 

por reinterpretar filosoficamente a sociedade em que está inserido. Surgem daí 

novas reflexões, que sinalizam novos temores e geram novas demandas. 

Algumas delas buscarão no Direito o seu agente de mudança. 

Além dos inúmeros institutos de caráter social, coletivo, difuso, 

transindividual, há ainda espaço para criar e repensar alguns institutos que 

buscam proteger a individualidade. O que se deve ter em foco é que direito 

individual não mais se confunde com o individualismo egoístico característico 

do direito oitocentista. Há muito essa visão já deu lugar a um Direito que 

entende que a individualidade de um deve respeitar a individualidade do outro, 

em que princípios como a alteridade realçam o sempre necessário processo de 

troca.  

O que se deve evitar, todavia, é o denominado risco da discronia. No 

pensamento de Ost, tal risco é característico de sociedades muito desiguais, 

como a brasileira, em que o tempo dos privilegiados não é o mesmo dos que 

não possuem tais privilégios. Os direitos individuais têm seu ritmo, já a 

sociedade avança em ritmo diferente, para diferentes atores que nela atuam. O 

tempo das trocas capitalistas não é o mesmo tempo do meio ambiente, por 

exemplo. Deve-se saber compreender o tempo das variadas forças na 

sociedade.489  

O direito de ser lembrado só se sustentará, de maneira condizente, se 

os seus vetores axiológicos não esquecerem de que ele está inserido em uma 

sociedade permeada por várias lutas por reconhecimento acontecendo ao 

mesmo tempo, em que determinadas discussões, como as relativas à herança 

digital, são para aqueles que “já possuem tempo”.  A mudança de seu prisma 

 
489 OST, François. O tempo do Direito. Lisboa: Piaget, 1999. p. 37-39.  
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interpretativo para abarcar também temas relacionados à narrativa individual 

acaba tendo como resultado uma universalização de seu escopo, o que se 

mostra importante também para abranger sob seu manto atores sociais 

desprovidos de tempo, mas que dentro de seu tempo da sobrevivência 

demandam um igual respeito às suas histórias de vida. 

 

5.1 – O direito de ser lembrado: uma justificativa filosófica 

 

Além de respeitar o estado espiritual de seu tempo, um novo instituto 

jurídico deve encontrar sua base justificadora nos postulados filosóficos do seu 

respectivo momento histórico. 

Desde os pensamentos basilares da filosofia de Platão e Aristóteles, o 

Direito já era tratado conjuntamente com questões como ética e justiça. 

Buscava-se compreender o ser humano e suas ações significativas voltadas 

para o “bem”, o “amor”, as “leis justas”, o “bom governo”, dentre tantos outros 

temas que entrelaçam tais ideais. O pensamento jurídico sempre foi construído 

tendo por um lado o pensamento político e por outro o pensamento filosófico. 

Os institutos jurídicos traduzem uma história do homem, dos seus conflitos, de 

sua conduta. Por isso não dá para separar Direito, filosofia e cultura.490 Dessa 

forma: “filosofia e direito constituem planos sucessivos de aprofundamento do 

nosso estar no mundo. Seu relacionamento é fruto das perplexidades 

cotidianas que motivam a pesquisa e a análise do mundo jurídico que é a vida 

real”.491 A filosofia do Direito é o estudo que interpreta os sistemas jurídicos 

como decorrência de determinada ideia filosófica. 

E qual é a corrente filosófica a dar sustentáculo ao direito de ser 

lembrado? Como analisado, nos três primeiros capítulos desta pesquisa, o 

direito de ser lembrado se sustenta na filosofia do reconhecimento, na filosofia 

da memória e na filosofia pós-positivista, que permitiu criar institutos jurídicos 

como os direitos da personalidade.  

Percebe-se que dois dos principais teóricos do reconhecimento: Honneth 

e Taylor trabalharam sua filosofia dentro da denominada Teoria Crítica da 

 
490 DINIZ, Arthur. Filosofia e Direito. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte (MG), n. 18, p. 165-174, 1977. p. 166-167. 
491 DINIZ, Arthur. Filosofia e Direito. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais, n. 18, 1977, pp. 165-174, p. 168. 
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Modernidade. O pensamento dos autores se insere numa segunda fase da 

denominada Escola de Frankfurt e, assim como Paul Ricoeur, eram 

pensadores já nascidos no século XX e que desenvolveram seus estudos como 

resposta aos denominados males do agir instrumentalista de uma sociedade 

que, ao mesmo tempo que era moderna na criação de novos tipos de 

interações sociais, era desprovida de um agir valorativo.  

Os acontecimentos catastróficos ocorridos na Segunda Guerra Mundial 

não só deram sustentação histórica ao pensamento desses autores, como 

permitiu uma mudança paradigmática de várias áreas do conhecimento, como 

acabou também ocorrendo com o Direito. Ao absorver novos fundamentos 

filosóficos e ao adotar uma nova postura perante o mundo, se possibilitou 

formular institutos que não eram tão apartados de valores éticos. O direito de 

ser lembrado, assim, se sustenta nessa tríade: reconhecimento, memória e 

direitos da personalidade. Finca nesse emaranhado de ideias a sua bandeira. 

Não se pode entender o direito de ser lembrado como uma obrigação para que 

o outro reconheça suas façanhas. É necessário fugir da elucubração feita por 

Pascal e citada na epígrafe do primeiro capítulo, de que buscamos o 

reconhecimento de todos e por tudo, mas a menor das estimas já nos 

contenta.492 

Pois bem, de maneira mais pormenorizada se passará a tratar da direta 

influência desses três elementos para a justificação filosófica desse direito de 

ser lembrado. Uma vez já se ter gastado suficientes palavras para explicar a 

formulação conceitual, histórica, filosófica e jurídica desses elementos, aqui se 

fará um apanhado das ideias anteriormente desenvolvidas, mas já 

relacionando diretamente ao objeto principal deste estudo. 

 

5.1.1 – O reconhecimento como fundamentação 

 

O reconhecimento é elemento fundamental para o direito de ser 

lembrado. Primeiramente, se faz necessário entender que o significado de 

reconhecimento escolhido para sustentar o objeto desta tese, dentro da 

reinterpretação que se fez dos significados agrupadas na teoria de Ricoeur – 

 
492 BLAISE, Pascal, Pensamentos. Editora LeBooks. p. 339. (ebook) 
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analisado no tópico 1.1 –, se insere como a quarta conceituação lá realizada, 

qual seja, o reconhecimento como “alguém foi declarado possuidor de 

determinada qualidade”.493  

Dessa forma, em uma análise puramente semântica, reconhecimento 

para o direito de ser lembrado é declarar que alguém é merecedor de estima 

(em seus adequados termos). Mas, a partir daí, surgem algumas perguntas: 

por que tal declaração de possuir qualidades seria também um direito? A quem 

caberia tal declaração? E o direito de ser reconhecido seria o mesmo que o 

direito de ser lembrado? Para responder a essas indagações se faz necessário 

imiscuir novamente nos pensamentos de Honneth e Taylor sobre a teoria do 

reconhecimento, mas agora em uma abordagem que diretamente dialogue com 

a noção do direito de ser lembrado.  

Como explicado no tópico 1.2 deste trabalho, o desenvolvimento da 

noção histórica do reconhecimento caminha junto com a própria filosofia do 

reconhecimento. Ao se pensar em um reconhecimento não mais restrito a uma 

ética de honra voltada à pólis, muito menos a um reconhecimento em 

decorrência do status da nascença, ou do bom nome, que permeou o 

pensamento por boa parte do último milênio, se objetiva tratar tal temática com 

os contornos dos tempos atuais. Vive-se em um período em que o olhar do 

outro não só nos constituí, mas também nos insere como agentes históricos. O 

primeiro ponto que o direito de ser lembrado conversa com o direito ao 

reconhecimento é a compreensão de que um direito ao reconhecimento não 

pode ser algo totalmente exógeno. Como bem analisado por Paul Ricoeur 

(tópico 1.6), o elo do reconhecimento (eu o reconheço e você me reconhece, a 

partir de uma relação de troca) é muito mais importante do que “o bem”, objeto 

da troca em si.494  

Esse elo demonstra a importância desse processo não só dentro da 

noção do reconhecimento como do próprio direito de ser lembrado. Realça a 

confiança no gesto da retribuição. A troca dos dons se dá na lógica: dar-

receber-retribuir. Alguém só pode demandar um direito de ser lembrado, caso 

 
493 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 17-23. 
494 RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 248-249. 
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se insira em uma sociedade em que há um constante compartilhamento de 

reconhecimento dessa lembrança-narrativa. 

Mas o porquê de as pessoas buscarem esse reconhecimento, ou esse 

direito de ser lembrado? Qual a importância intersubjetiva dessa busca? As 

teorias de Honneth (tópico 1.4) e Taylor (tópico 1.5) dão subsídios para 

responder a essas questões. Primeiramente, há que se afirmar o inegável 

sentimento de injustiça que permeia as relações humanas e que diretamente 

afeta a construção da identidade de cada indivíduo. 

A luta por reconhecimento não é somente daqueles grupos minoritários 

e estigmatizados. Não se pode restringir tal luta apenas às mulheres, ou aos 

pretos, ou aos trabalhadores sindicalizados, pois existe também uma luta por 

reconhecimento individual, em que o enfoque “eu-mundo” é tão fundamental 

quanto o enfoque “eu-pertencente-grupo”. 

Ao se lutar por reconhecimento, o indivíduo está buscando autorrespeito, 

autoestima e autoconfiança, como analisado na teoria de Honneth, mas esse 

deve ser um reconhecimento eticamente valorado, que respeita a mesma 

busca do outro indivíduo por esses valores. Da mesma forma, todos devem 

saber da importância de possuir direitos (2ª esfera do reconhecimento de 

Honneth), pois normas que consagram princípios, como o da liberdade, da 

igualdade e da dignidade, demonstram a importância de existir um corpo de 

normas em consonância com os principais postulados de seu tempo. 

A outra esfera do reconhecimento fundamental na construção de um 

direito de ser lembrado é aquela que oferta uma estima universalizante, que 

garante o compartilhamento de valores consagrados nas normas da segunda 

esfera do reconhecimento. Os direitos interpretados a partir de uma ideia de 

eticidade.495 É a esfera da solidariedade. 

O caráter ético dessa terceira esfera evidencia que o facere individual é 

mais importante que o status social e econômico do indivíduo. Se você é o que 

você realiza, você será também lembrado pelas suas atitudes e não pelo status 

social em que esteve inserido. Negar essa esfera do reconhecimento é uma 

depreciação apriorística do indivíduo, uma atitude reificadora, que ofende seu 

 
495 HONNETH, Axel. Sofrimento de indeterminação: uma reatualização da Filosofia do Direito 
de Hegel. Tradução de Rúrion Soares Melo. São Paulo: Editora Singular/ Esfera Pública, 2007. 
p. 106-108. 
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ideal de autorrealização perante o mundo e o impede de buscar, pelos meios 

corretos, uma adequada estima social. É o que Honneth também denomina de 

“esquecimento do reconhecimento”.  

O direito de ser lembrado alcança, dessa forma, sua primeira justificativa 

filosófica a partir da compreensão conjunta dessas duas últimas esferas do 

reconhecimento da teoria de Honneth. Esse instituto se fundamenta na 

existência de um corpo de normas que contém determinados regramentos, 

princípios e valores, que ofertam uma proteção ao indivíduo dentro do âmbito 

da sociedade a qual pertence, para lhe possibilitar uma segurança na busca 

pelos seus objetivos de vida. De igual modo, o direito de ser lembrado se 

fundamenta também na esfera da solidariedade, a partir da compreensão da 

valorização ética do comportamento individual. O direito de ser lembrado não 

pode ser interpretado como um instituto em que a pessoa acredita que “o 

mundo lhe deve algo”, no qual há uma exigibilidade de reconhecimento pelos 

seus supostos méritos individuais. O direito de ser lembrado não é formulado 

para destacar essa peculiar característica das últimas gerações de pessoas: o 

superdimensionamento da sua própria importância. 

O segundo ponto que filosoficamente justifica o direito de ser lembrado é 

a ideia de respeito, como bem desenvolvido no pensamento de Charles Taylor. 

Reconhecer o outro é respeitá-lo. Ser reconhecido por seus méritos é ser 

merecedor de respeito, é se configurar a partir do olhar do outro como 

merecedor de estima e configurar o outro a partir do seu olhar. É um direito 

pautado pela ética-relacional. Todavia, não se pode olvidar que, acima de tudo, 

é um direito individual em que os atos de reconhecer o outro, estimar o outro e 

lembrar do outro só se tornam possíveis quando se desenvolve inicialmente 

uma estima individual. 

Para o desenvolvimento dessa estima individual, inegável dar a devida 

importância às noções de autoavaliação e autointepretação. Assim se torna 

possível responder à segunda questão proposta no início deste tópico: a quem 

cabe a declaração de possuir qualidades? Como o reconhecimento aqui 

defendido é aquele que tem na troca do reconhecimento o seu caráter 

eticamente valorativo, há uma inegável participação do outro nessa declaração 

e na construção da própria narrativa individual.   



244 

 

Antes, todavia, de requerer essa declaração do outro (esse 

reconhecimento, esse direito de ser lembrado), há uma necessidade de se 

autoavaliar, de se interpretar, de determinar seu papel na sociedade, de saber 

o que é importante para si: 

 
Por exemplo, minha visão de mim mesmo como chefe da casa, pai de 
família, detentor de um emprego, provedor de meus dependentes; 
tudo isso pode ser a base do meu sentido de dignidade. Do mesmo 
modo como sua ausência pode ser catastrófica, capaz de abalá-lo ao 
solapar por inteiro meu sentimento de valor pessoal. Aqui, o sentido 
de dignidade está envolvido nessa noção moderna da importância da 
vida cotidiana, que reaparece outra vez neste eixo.496 

 

Taylor compreende que a valorização da ideia de autointerpretação 

permite se chegar não só a uma noção de autenticidade, mas também à 

redefinição da ideia de self. Uma autointerpretação só se torna possível a partir 

do que o autor denomina de “avaliação forte”, que existe quando o indivíduo 

tem ciência sobre o que realmente é relevante para si.497  

Se para demandar o reconhecimento, se necessita de um anterior 

processo de autointerpretação, isto é, uma análise do que realmente é 

importante para si, como ser humano integral (um self), e se o direito de ser 

lembrado se sustenta também a partir dessa busca por reconhecimento, se faz 

importante dar o determinado peso para todo esse processo interno. Só dessa 

maneira se possibilita selecionar adequadamente os mais importantes valores 

individuais, se permitindo configurar como individuo total e, a partir daí, ofertar 

uma narrativa a ser reconhecida e posteriormente a ser lembrada. 

 

5.1.2 – A defesa da narrativa pessoal: a importância da memória 

 

Tornar-se-ia muito difícil interpretar filosoficamente esse direito de ser 

lembrado sem retomar a questão do caráter autobiográfico da memória 

(subtópico 2.4.2.2). Ao se buscar a tutela de uma determinada narrativa 

pessoal, ao se defender o direito a uma autodeterminação informativa, se deve 

 
496 TAYLOR, Charles. As fontes do self: a construção da identidade moderna. Tradução de 
Adail Ubirajara Sobral e Dinah de Abreu Azevedo. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013. p. 
30. 
497 TAYLOR, Charles. As fontes do self: a construção da identidade moderna. Tradução de 
Adail Ubirajara Sobral e Dinah de Abreu Azevedo. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013. p. 
35-36. 
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atentar para a característica da seletividade das informações trazidas pela 

memória e da forma como esse conteúdo é selecionado.  

As denominadas memórias de conteúdo declarativas episódicas trazem 

as lembranças relacionadas aos eventos pessoais, ou seja, traduzem os 

episódios autobiográficos que marcaram o indivíduo, em decorrência da forma 

como ocorreu a consolidação daquela memória e, posteriormente, da forma em 

que se dá a evocação daquela informação. A memória possibilita, assim, o ato 

reflexivo de “narrar-se”, de compreender os caracteres de sua identidade a 

partir da rememoração composta tanto por um processo de autocompreensão 

como por um momento de autointerpretação. 

Esse processo ofertado pela memória é o primeiro momento na 

construção da narrativa individual. Aqui se faz essencial uma ponderação: 

história e narrativa são conceitos diferentes. História é o conjunto dos 

acontecimentos, a sequência cronológica dos eventos ocorridos. A história de 

uma vida começa no nascimento – ou na concepção – e segue até a sua 

morte. A história é abrangente, ela não se preocupa com os pequenos 

detalhes, aqueles não significativos. Narrativa, por sua vez, é a forma como se 

resolve contar uma determinada história. É o modo, é a orquestração, é o 

recorte que se dá à história, no caso, à sua história. Utilizando-se a teoria de 

Taylor, a narrativa deve selecionar os imports (as significações importantes), 

em que muitas vezes alguns detalhes ganharão um peso maior do que 

aparentemente poderiam ter. 

A seleção dessas significações importantes não se dá de maneira 

aleatória, ela se utiliza da memória para selecionar os fatos marcantes a 

constar da sua narrativa a ser futuramente defendida por esse direito de ser 

lembrado, pois se somos o produto daquilo que lembramos, somos também 

resultado daquilo que esquecemos.  

As nossas memórias provêm de nossas experiências, que formulam um 

referencial para se conseguir ler o mundo. Biologicamente, é um processo que 

visa à aprendizagem com base na seleção de informações. As memórias 

consolidadas são denominadas memórias de conteúdo, como analisado no 

tópico 2.1.3 desta tese, pois guardam as informações mais essenciais à vida do 

indivíduo. Quando ocorre a evocação dessas informações, desse conteúdo 

primordial, ocorrem inúmeros processos bioquímicos internos. As emoções que 
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acontecem no momento inicial da absorção do conhecimento e posteriormente 

as emoções sentidas no momento da evocação desse conteúdo modelam a 

qualidade e, até mesmo, o grau de importância que esse conjunto de 

informações acaba tendo para o indivíduo.498  

Se, por um lado, essas emoções no momento da absorção e 

posteriormente na evocação da memória ajudam a definir os imports do 

indivíduo, por outro lado, geram também distorções, preconceitos, evocações 

falhas e esquecimentos de conteúdo. Existe uma constante busca por tentar 

compreender o porquê de algumas lembranças específicas se tornarem tão 

importantes em nossa narrativa (aquela a ser defendida pelo direito de ser 

lembrado), enquanto outras, objetivamente mais marcantes, não fazerem tanto 

sentido narrativo. Por esse motivo, algumas atitudes do passado recebem 

significações diferentes nos momentos em que são recordadas. Se a pessoa 

se lembra de um acontecimento marcante da infância durante a sua 

adolescência, esse acontecimento adquire um determinado peso para a 

narrativa daquela pessoa. Entretanto, quando o mesmo acontecimento é 

recordado na idade adulta, ele pode vir a ter um significado narrativo 

completamente distinto para o indivíduo. A lembrança pode ser a mesma, mas 

o adulto dá significações distintas para o mesmo acontecimento do que a sua 

versão mais jovem, ou diversamente como dará quando for idoso. O ser 

humano é mutável com o tempo e no tempo.  

A resposta para essa inquietante indagação talvez esteja em 

compreender que “o que se lembra”, mesmo sendo muito importante para a 

construção dessa narrativa, não é mais importante do que o destaque que se 

deve dar para o “quem se lembra”. Como já afirmava Santo Agostinho, existe, 

antes de tudo, um homem interior que lembra de si mesmo e é somente a partir 

da memória que se permite formular uma noção de identidade. A memória 

reconstrói espaços e tempos perdidos.499 O recognizing (reconhecimento) da 

lembrança é um processo de alteridade com o seu passado, como afirmava 

 
498 IZQUIERDO, Ivan. Memória. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. p. 70-71. 
499 AGOSTINHO, Santo. Confissões. Tradução de Maria Luiza Jardim Amarante. 20. ed.  São 
Paulo: Paulus, 2008. p. 274. 
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Ricoeur.500 O recognizing do seu passado permite iniciar uma análise 

interpretativa de sua história de vida, permite selecionar os acontecimentos a 

serem posteriormente defendidos com fundamento em um direito de ser 

lembrado. É a reflexão sobre o que fomos e sobre o que nos tornamos, isto é, 

uma típica atitude mnemônica-narrativa que acaba por sustentar o direito 

objeto desta tese. 

Várias correntes do pensamento trataram dessa questão da narrativa, 

uma vez fundamental nas discussões relativas, por exemplo, à historicidade. 

Pois, afinal qual é a relação entre a narrativa e os eventos por ela descritos? 

Qual é a relação entre a narrativa que se escolhe contar sobre determinados 

acontecimentos de sua vida e o que realmente aconteceu? Existe uma “melhor 

narrativa”? 

Historiadores, filósofos, históricos literários formaram verdadeira 

coalização contra a ideia que defende a verossimilhança da narrativa. Para os 

adeptos da Teoria da Descontinuidade, os eventos reais não se agrupam da 

forma organizada que a narrativa prima. Os eventos humanos não possuem 

uma sequência temporal e, dessa forma, a narrativa distorce a realidade.501 

Comungando do pensamento de David Carr, entendo que a narrativa 

não distorce a realidade até porque não se pode compreender a realidade 

apenas como o mundo físico, organizado, sequencial e nem como algo 

descontínuo sem começo, meio e fim. Nossas experiências passadas estão 

comungadas com nosso presente e as nossas projeções para o futuro. A vida 

não pode ser encarada como uma sequência de eventos isolados.502  

A peculiaridade da narrativa é que ela não é composta apenas por uma 

sequência episódica, mas também pela existência de um narrador e de um 

público para quem essa narrativa é contada. A crítica que se faz à forma como 

se dá a seleção de eventos feita pelo narrador não é, na verdade, um 

problema. Não se pode negar que o narrador conhece o enredo todo, conhece 

 
500 RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al. 
Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 55-56. 
501 CARR, David. A narrativa e o mundo real: um argumento a favor da continuidade. Tradução 
de João Júlio Gomes dos Santos Júnior. In: MALEBRA, Jurandir (Org.). História & Narrativa. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2016. p. 229-234. 
502 CARR, David. A narrativa e o mundo real: um argumento a favor da continuidade. Tradução 
de João Júlio Gomes dos Santos Júnior. In: MALEBRA, Jurandir (Org.). História & Narrativa. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2016. p. 234-236. 
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a história por completo e é ele o mais indicado para fazer a seleção dos 

acontecimentos a partir do que se pode denominar de “voz irônica”.503 

Ao narrar uma história – no caso especificamente a sua história – o 

narrador não só conhece ela por inteiro como também as consequências 

futuras daquelas atitudes narradas. A ironia está presente, pois ao contar 

determinado recorte da história, ao selecionar determinada passagem, o 

narrador já sabe de antemão as consequências futuras (seja um futuro 

próximo, ou longínquo) daquele acontecimento. Com isso, há uma relação de 

superioridade personificada não só pela ciência das consequências que virão 

para aqueles personagens, no qual o narrador se insere em sua versão 

pretérita, mas também com o público para o qual está sendo narrado aquela 

passagem, aquele recorte. 

 
Assim, a real diferença entre “arte” e “vida” não é a organização 
versus o caos, mas sim a ausência na vida daquele ponto de vista, o 
qual transforma eventos em estória ao contá-los. Narrar não é apenas 
uma atividade verbal, e também não é apenas uma reconstituição de 
eventos, mas é aquilo informado por um certo tipo de conhecimento 
superior.504 

 

Não estamos confinados no presente, ele é apenas o ponto de vista, o 

ponto de vantagem para acessar as informações do passado.505 E não há ponto 

de vista melhor do que aquele do narrador, que já conhece os fatos 

pertencentes a sua própria história de vida. Da mesma forma, o passado não é 

algo acabado, findo. Não dá para interpretar que apenas o futuro é aberto, uma 

vez que “somente expectativas determinadas podem ter sobre o passado o 

efeito retroativo de revelá-lo como tradição viva”.506 

Nesse pensar, destaca-se a denominada teoria da autoconstituição 

narrativa (narrative self-constitution view), que foi uma resposta à teoria da 

continuidade psicológica (psychological continuity) e interpretava o acesso do 

 
503 CARR, David. A narrativa e o mundo real: um argumento a favor da continuidade. Tradução 
de João Júlio Gomes dos Santos Júnior. In: MALEBRA, Jurandir (Org.). História & Narrativa. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2016. p. 236. 
504 CARR, David. A narrativa e o mundo real: um argumento a favor da continuidade. Tradução 
de João Júlio Gomes dos Santos Júnior. In: MALEBRA, Jurandir (Org.). História & Narrativa. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2016. p. 238. 
505 CARR, David. A narrativa e o mundo real: um argumento a favor da continuidade. Tradução 
de João Júlio Gomes dos Santos Júnior. In: MALEBRA, Jurandir (Org.). História & Narrativa. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2016. p. 238. 
506 RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa - O tempo narrado. Tradução de Claudia Berliner. v. 3. 
São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. p. 368. 
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passado pela memória a partir de uma noção de desenvolvimento organizado e 

não apenas por mudanças graduais.507 

A principal crítica ofertada pela teoria da autoconstituição foi que faltava 

um caráter de unidade às teorias da continuidade psicológica, pois elas 

tratavam as experiências – contempladas pela memória – a partir de “fatias 

temporais” e suas respectivas conexões psicológicas. A melhor interpretação 

do tema, para a teoria da autoconstituição, é aceitar que enxergamos e 

atuamos no mundo a partir de uma autobiografia narrativa, isto é, as pessoas 

experimentam e vivem seu presente em decorrência dos acontecimentos 

passados e visando determinados objetivos futuros. Esse aspecto muda 

completamente o modo como nos comportamentos, pois a própria 

compreensão sobre o que somos, ou o porquê tomamos determinadas atitudes 

necessita sempre de um contexto autonarrativo.508 Essa teoria, assim, não nega 

a existência de momentos individuais para a constituição do self, mas tenta 

interpretá-los a partir do “todo narrativo”. É a ideia de que existe um fluxo 

interpretativo contínuo no curso de nossas histórias de vida.509 

A teoria da autoconstituição se mostra importante na justificativa 

filosófica do direito de ser lembrado por não esquecer também o papel do 

“outro” na constituição da narrativa individual. Existe a compreensão de que a 

construção identitária não se dá apenas a partir da narrativa que você tem de si 

mesmo, mas igual importância deve ser dada para a narrativa que os outros 

têm de você. Em alguns casos, isso se torna muito evidente, como nos 

períodos da infância para crianças de terna idade, ou para pessoas com 

doenças degenerativas-neurológicas, pois, nessas circunstâncias, a 

constituição narrativa de suas identidades é dada sobremaneira por terceiros.510 

Schechtman oferece uma metáfora bastante bonita para se buscar 

compreender a teoria da autoconstituição narrativa. A vida seria uma sonata, o 

que permite defini-la, a princípio, como uma peça de difícil execução. Mesmo 

havendo passagens fáceis ao longo dessa sonata, elas próprias adquirem 

 
507 SCHECHTMAN, Marya. Staying Alive: Personal Identity, Practical Concerns and the Unity of 
a Life. Oxford: Oxford University Press, 2014. p. 107. 
508 SCHECHTMAN, Marya . Staying Alive: Personal Identity, Practical Concerns and the Unity 
of a Life. Oxford: Oxford University Press, 2014. p. 99-100. 
509 SCHECHTMAN, Marya. Staying Alive: Personal Identity, Practical Concerns and the Unity of 
a Life. Oxford: Oxford University Press, 2014. p. 100-101. 
510 SCHECHTMAN, Marya. Staying Alive: Personal Identity, Practical Concerns and the Unity of 
a Life. Oxford: Oxford University Press, 2014. p. 103-103. 
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determinada complexidade, sob análise contextual, pois estão sempre 

interagindo com outros momentos bem mais complexos e é exatamente essa 

ligação entre momentos de aparente facilidade na execução (e na posterior 

compreensão) com outros de clara dificuldade na abordagem que se dá o “tom” 

da vida. É somente o entendimento do todo (a sonata por inteiro) que se 

permite definir se todos aqueles movimentos intermediários compuseram uma 

sonata de complexidade para iniciantes ou alcançaram a dificuldade de um 

verdadeiro recital.511 Apenas o indivíduo que vivenciou todas essas transições 

(bons e maus momentos; situações de fácil compreensão e outras totalmente 

enigmáticas) é que melhor saberá interpretar os significados de cada um 

desses períodos. 

É essa construção autobiográfica que também permite que o indivíduo 

possa decidir, a cada momento de sua vida, como deve se apresentar 

publicamente. Em muitos momentos, os seus principais valores internos não 

coincidem com a imagem narrativa pública que ele transmite. É possível refletir 

se isso está eticamente correto. Não é incomum a pessoa possuir 

determinadas significações importantes, mas querer aparentar outros valores.  

A venda de uma imagem pessoal distorcida é um problema que vem 

reiteradamente sendo discutido, particularmente com a propulsão das redes 

sociais. É comum escutar que ninguém vive a vida perfeita que se mostra 

nessas plataformas. Afirma-se que essas pessoas, na verdade, estão narrando 

uma mentira, cujas belas fotos de viagens, os maiores sorrisos, o sucesso 

profissional e pessoal não correspondem, em regra, à realidade. Além do fundo 

ético, há também um desconforto dos demais indivíduos que passam a 

acreditar que só eles não alcançaram a vida perfeita compartilhada por seus 

amigos virtuais. Como tentar, então, equacionar essa escolha narrativa 

ofertada pelo direito de ser lembrado com essa questão? 

Para tentar responder a essa indagação, se faz necessário compreender 

novamente a distinção entre a noção de pessoa pública e a de pessoa privada. 

Quando se escolhe abrir uma conta no Facebook, no Instagram, no LinkedIn ou 

em quaisquer outras redes sociais, o indivíduo está, a partir desse momento, 

escolhendo construir uma imagem pública. Por mais filtros que se coloque para 

 
511 SCHECHTMAN, Marya. Staying Alive: Personal Identity, Practical Concerns and the Unity of 
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restringir a publicação, se está, a partir daquele momento, construindo uma 

narrativa direcionada a terceiros e não vivendo aquela autonarrativa moldada 

por seus imports. O direito de ser lembrado entende a distinção desses dois 

prismas.  

As significações importantes que ajudam o indivíduo, com o auxílio da 

memória, a fazer o recorte de sua história e posteriormente construir uma 

narrativa a ser ofertada e defendida a partir da lógica do direito de ser 

lembrado, compreendem que às vezes é necessário saber separar a narrativa 

interna individual, que abarca os momentos marcantes a partir de uma 

autointerpretação dos seus valores daquela narrativa ofertada publicamente. 

O que é possível aferir é que os perfis sociais, em regra, não 

representam com fidedignidade os principais valores individuais desse 

indivíduo, mas, sim, representam a escolha narrativa pública daquela pessoa. 

E isso não pode ser considerado a mesma coisa, pois o perfil público não 

representa, em regra, as significações importantes individuais – a sua 

autonarrativa interna –, mas, de certa forma, representa o modo como esses 

imports direcionam uma “necessária” apresentação pública. 

Consequentemente, as distorções da “realidade” ocorridas em uma 

apresentação pública, como um perfil em rede social, devem ser interpretadas 

como escolhas conscientes de como o indivíduo quer trabalhar a sua imagem. 

O que deve ficar claro é que o direito de ser lembrado engloba tanto essa 

emanação pública da autoimagem, quanto as emanações particulares das 

significações importantes. 

Para não ocorrer o risco de distorções nesse campo da construção e da 

apresentação narrativa, deve-se trabalhar adequadamente com os quatro 

elementos que estão na base filosófica tanto do reconhecimento quando da 

memória e assim também do direito de ser lembrado: a temporalidade, a 

linguagem, a identidade e a alteridade. 

 

5.1.3 – Temporalidade, linguagem, identidade e alteridade 

  

Como destacado anteriormente, o direito de ser lembrado só se sustenta 

quando há troca. Não se deve cair no erro de entender que por ser um direito 

individual e ter um caráter personalíssimo se torna um direito egoístico. É 
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necessário realçar que a história individual quase sempre é compartilhada, pois 

muito dificilmente se vive experiências de maneira isolada e, mesmo quando 

isso ocorre, se está inserido em um universo linguístico em que os significados 

são pré-concebidos dentro da lógica que propaga a existência de uma memória 

coletiva. Assim é importante não só compreender suas significações 

importantes, mas também compreender as significações importantes daquele 

com quem é compartilhado a sua história.  

Para evidenciar esse caráter empático e igualmente fundamental do 

direito de ser lembrado, é essencial trabalhar com alguns conceitos filosóficos 

que se mesclam nesta análise. Como demonstrado no subtópico 2.3.2, 

linguagem, temporalidade, identidade e, por fim, alteridade constroem a base 

filosófica comum das denominadas filosofias da memória e do reconhecimento 

assim como realçam certas características marcantes do direito de ser 

lembrado. 

O ser humano está imerso em uma comunidade linguística e é a partir 

dela que ele consegue expressar suas particularidades e os caracteres de sua 

individualidade. A linguagem permite, assim, a manifestação do self e esse 

necessariamente precisa de outros selfs para se inserir a partir de sentidos 

compreensíveis. É impossível buscar um direito de ser reconhecido, ou de ser 

lembrado se não se tem ao menos esse pressuposto do entendimento dentro 

do espaço público. Outro ponto importante da linguagem para filosofia do 

direito de ser lembrado é que ela permite articular os significados importantes, 

isto é, a defesa do seu passado encontra na linguagem um meio, uma forma de 

ser expressa. A narrativa se formula, assim, pela linguagem. 

Juntamente com a questão linguística, a construção da identidade é 

ponto fundamental a justificar o direito de ser lembrado. A formação identitária 

que articula o questionamento milenar: “quem sou eu?” ganha novos contornos 

quando se problematiza que esse “eu” será, ao fim, defendido pelo direito 

objeto desta tese.  

A primeira ideia em que o direito de ser lembrado se sustenta, no que 

tange à questão da identidade pessoal, é a de que a sua formulação está 

intrinsicamente ligada à temporalidade. Esse é o principal ponto diferencial 

desse instituto para outros que também tutelam a identidade. A defesa da 

identidade pode ser feita de diversas maneiras, mas a defesa de uma 
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identidade a partir da escolha narrativa e dentro de uma lógica temporal é 

característica específica desse novo instituto. 

 O “eu” atual não é o mesmo de anos, ou décadas passadas. Daí a 

importância do surgimento de contemporâneos institutos protetivos como o 

direito ao esquecimento e o direito de ser lembrado. Afastando-se do que 

defendia Parmênides, há milênios, o que mais há é mudança, certamente “o 

ser é” e o “não-ser, não é”, mas também esse “ser foi” e esse “ser será”. O 

direito de ser lembrado se preocupa também com o que esse “ser foi” a partir 

das interpretações próprias do que o indivíduo atualmente é e do que pretende 

vir a ser. 

A questão da identidade e da temporalidade aponta para um próximo 

aspecto filosófico que justifica tal instituto: a alteridade. Pode-se compreender a 

relação humana a partir de algumas abordagens: “o ser em si”, “o ser por si”, “o 

ser para o outro” e “o ser com o outro”. O “ser em si” traduz a autoconsciência 

livre, a subjetividade e a resistência a qualquer objetivação. O “ser por si” 

representa a autoconsciência livre, todavia, a partir da dialética entre sujeito e 

objeto. O “ser por si” se abre ao outro, ao reconhecer que a noção de dignidade 

pessoal é insuperável, mas não só a dele, como também dos demais, criando, 

assim, uma embrionária noção de eticidade. Nesse pensar, se chega à terceira 

espécie de possibilidade de relação humana sob o prisma da alteridade: “o ser 

para o outro”. De certa forma, essa é uma gradação do “ser por si”, cujo foco é 

realçar o processo comunicativo em que o “nós” passa a ser compreendido 

antes do “eu”. Por fim, se tem a formação da quarta figura: o “ser com os 

outros”, na qual a relação se caracteriza por um processo de reciprocidade e 

solidariedade com base em uma comunhão ética necessária. Metaforicamente 

se traduz na imagem de um “ser dançante”, a partir da ideia do pensamento 

filosófico oriental, em que a vida é a dança dos deuses, sendo o Deus o 

dançante e o ser humano o dançado.512  

A identidade sob o prisma da temporalidade é construída, assim, a partir 

também dessa relação de alteridade do “ser com os outros” e do “ser 

dançante”: você é lembrado (de sua conquista, de seu passado) e você lembra 

(o feito, a história) de alguém. Não existe memória sem compartilhamento, não 

 
512 CAMPOS, Diogo Leite de. Nós: Estudo sobre o Direito das pessoas. Coimbra: Livraria 
Almedina, 2004. p. 31-32. 
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existe reconhecimento sem troca e boa parte dessa troca acontece a partir do 

compartilhamento de momentos e do constante ato dialógico. Esse diálogo 

acaba sendo fundamental para se evitar a formação dos “preconceitos”, que 

muitas vezes surgem como falha do processo mnemônico da evocação. É 

também com a necessária utilização do processo do reminiscing que se 

permite construir uma narrativa pessoal com a ajuda do outro e a partir do 

compartilhamento de experiências comuns. 

O direito de ser lembrado se traduz, portanto, em exemplar dessa ideia 

do “ser com os outros”. Compreender a lembrança como algo exclusivamente 

individual é esquecer que ela possui também um caráter de compartilhamento 

de histórias de vida. Aceitar a necessidade de uma comunhão com o outro para 

desenvolver sua narrativa é aceitar a própria lógica dos direitos que se fundam 

nos valores da solidariedade e da fraternidade sem um viés distorcidamente 

individualista. O Direito possui como ponto referencial o outro, o valor da justiça 

dispõe do homem em uma relação de alteridade. Não há Direito se não há 

essa preocupação do indivíduo com o ambiente.513 O direito de ser lembrado é 

filosoficamente um direito de tal espécie. 

 

5.2 – O direito de ser lembrado: um instituto jurídico 

 

Ao se pensar em um “direito de ser lembrado” como instituto jurídico se 

está se afastando de um enfoque zetético – próprio da filosofia do Direito – e se 

encaminhando para uma postura dogmática, isto é, a busca por uma 

explicação em que se questiona não apenas o “ser”, mas principalmente o 

“dever ser”. Trata-se de uma postura em deferência aos postulados que 

sustentam o ordenamento jurídico.514 

Como a dogmática trata de questões finitas, o jurista deve procurar 

compreender os temas dentro dos marcos da ordem vigente. O conhecimento 

dogmático depende, dessa forma, de determinados pontos de partida, ou seja, 

os denominados dogmas que não podem, todavia, ser confundidos com 

postulados de certezas, pois de um dogma se problematiza outras questões a 

 
513 DINIZ, Arthur. Filosofia e Direito. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte (MG), n. 18, p. 165-174, 1977. p.171. 
514 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito- técnica, decisão, 
dominação. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003. p. 41-43. 
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partir de um parâmetro de dúvida. Ou seja, a dogmática tem também a função 

de ampliar as incertezas, mas circunscrita ao respeito à norma e ao objetivo 

maior que é a resolução dos conflitos sociais.515   

A formação de um instituto como o direito de ser lembrado demanda 

uma compreensão inicial da clássica teoria das fontes do Direito. Há uma ideia 

a ser defendida de que o Direito não é dado, mas construído no âmago da 

cultura humana e como produto dessa cultura.516 Tendo como ponto de partida 

o desenvolvimento do conceito de ato jurídico, que unificou a ideia inicial de 

uma divisão entre fontes materiais e formais, se permitiu entender a existência 

desses atos como responsáveis por positivarem o Direito e funcionarem 

também como centros de poder jurídico.517 Quando um instituto jurídico tem 

determinada carga de fundamentalidade é porque encontrou na Constituição 

sua base justificadora.  

O direito de ser lembrado pode ser considerado um instituto jurídico que 

encontra a sua fundamentação normativa tanto na Constituição da República 

quanto na legislação infraconstitucional, particularmente no Código Civil, a 

partir da leitura dos denominados direitos da personalidade. Ressalta-se, 

todavia, que mesmo tomando por base todo esse conjunto normativo, não se 

encontrará uma expressa menção de um “direito de ser lembrado”, cabendo, 

assim, ao intérprete extrair desse emaranhado de princípios, leis e convenções 

internacionais aquelas que sustentam a presença desse novo instituto jurídico 

defendido por esta tese.  

Pois bem, começando pelo ápice da pirâmide kelseniana, a norma 

fundamental, representada no direito pátrio pela Constituição da República 

Federativa do Brasil, possui artigos em que se pode extrair a consagração 

implícita de tal instituto. Inicialmente, há o ditame do inciso IV do art. 3º da 

Constituição que coloca que é objetivo fundamental da República promover o 

bem de todos sem preconceitos ou discriminação.518 Esse ditame 

 
515 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito - técnica, decisão, 
dominação. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003. p. 48-50. 
516 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito - técnica, decisão, 
dominação. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003. p. 223. 
517 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito - técnica, decisão, 
dominação. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003. p. 224-225. 
518 Art. 3º da CF: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: IV – 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
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principiológico é fundamento da luta por reconhecimento – ideia da 

autorrealização – e, assim, basilar desse direito de ser lembrado. 

Outro artigo constitucional que igualmente sustenta a existência 

normativa do direito objeto desta tese é o art. 1º, III, que consagra a dignidade 

da pessoa humana como fundamento da República Federativa e medida dos 

direitos fundamentais.519 A dignidade – que tem na valorização do ser humano 

um de seus alicerces – valoriza a busca não só pela autorrealização, mas 

também um estado de autorrespeito. Mais do que um novo jusnaturalismo 

metafísico, se tem a defesa de valores com carga de eticidade. O direito de ser 

lembrado só se permite juridicamente existir porque o princípio da dignidade da 

pessoa existe como vetor ético de todo o ordenamento jurídico. 

O reconhecimento intersubjetivo, base do direito de ser lembrado, 

encontra igualmente sua justificativa na confluência de alguns direitos 

fundamentais do artigo 5º da Constituição: igualdade, solidariedade, intimidade, 

vida privada e acesso à informação. 

A igualdade como direito fundamental não permite mais ser considerada 

apenas em seus aspectos clássicos: igualdade formal e material e sim uma 

igualdade interpretada como reconhecimento de identidades e com um objetivo 

de assegurar um agir emancipatório, um respeito à formação identitária e à 

história de vida a ser tutelada pelo direito de ser lembrado.  

O direito fundamental à solidariedade, como demonstrado anteriormente, 

é a terceira esfera da luta por reconhecimento da teoria de Honneth. A partir 

dos parâmetros constitucionais e tendo como fim a sustentação da existência 

desse direito de ser lembrado, a solidariedade deve ser interpretada também 

no sentido de possibilitar a busca por autoestima a partir de uma comunhão 

comunitária de valores. Se a esfera do direito, da teoria de Honneth, consagra 

a ideia de uma pessoa plena e merecedora de autorrespeito, a esfera da 

solidariedade – e o direito fundamental à solidariedade – passa a garantir 

também uma situação de estima social. 

 
outras formas de discriminação. In: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988. 
519 Art. 1º da CF: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos: III – adignidade da pessoa humana. In: BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988. 
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Ainda no âmbito constitucional, é possível aferir outro fundamento para o 

direito de ser lembrado. Os arts. 215 e 216 da Constituição ofertam a ideia da 

memória como um dos mecanismos de acesso às fontes culturais.520 A 

memória é, assim, pressuposto de uma formação cultural sustentada 

sobremaneira na oralidade e é a partir dela que se permite pleitear um respeito 

à formação identitária e isso só se sustenta a partir do denominado direito à 

reserva do passado.  

O direito de ser lembrado necessita dessa memória considerada como 

direito fundamental de quarta, ou quinta geração – a depender das diferentes 

classificações – para se posicionar como um novo direito resultado de uma 

sociedade plural que demanda o respeito às diferentes histórias de vidas 

formadoras de um povo diversificado. 

Particularmente, esse direito à reserva do passado é o direito primordial 

da tutela da memória individual em suas mais variadas formas. Destaca-se 

algumas espécies: direito à integridade do passado; direito à veracidade do 

passado; direito de acessar as fontes da memória e direito de criar e transmitir 

memória. O direito de ser lembrado abriga essas noções por ser um instituto 

que entende que o respeito pela narrativa individual só se torna possível 

quando lhe é primeiramente possibilitado acessar as fontes desse passado. Só 

há um direito de ser lembrado quando o indivíduo tem direito à integridade e 

veracidade de sua história e isso só se torna possível com o acesso e a 

posterior transmissão desse conteúdo. Esse ponto será retomado quando se 

interpretar o direito ao esquecimento como espécie do defendido direito de ser 

lembrado. 

 

 
520 Art. 215 da CF: O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais. § 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 
nacional. Art. 216 da CF: Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as criações 
científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de 
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. In: 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Centro Gráfico, 1988.  
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5.2.1 – A natureza jurídica 

 

Além de sua fundamentação constitucional, extraída da interpretação 

das normas anteriormente analisadas, o direito de ser lembrado pode ser 

considerado mais um exemplar dos denominados direitos da personalidade 

assim como o direito ao reconhecimento e o direito à memória também os são.  

Em primeiro lugar, o direito de ser lembrado é produto dos tempos 

atuais. Sua formulação só se tornou possível em decorrência de toda uma 

mudança paradigmática iniciada nos estudos antropológicos ainda do início do 

século XX, em que se realçou noções como existencialismo e personalismo.  

Novos princípios se tornaram importante no estudo e na compreensão da 

noção de pessoa e de personalidade como demonstrado no terceiro capítulo 

deste trabalho. A pessoa para o Direito não pôde mais se limitar a uma 

definição abstrata e formal como simples sujeito de relações jurídicas e sim 

passou a ser igualmente interpretada como um ente provido de valores a 

serem protegidos pelas normas jurídicas.  

O pensamento pós-positivista, desenvolvido nas décadas seguintes à 

Segunda Guerra Mundial, reinterpretou vários ramos do Direito e, de forma 

mais particular, alguns dos institutos do Direito Civil, permitindo dar maior 

relevância aos valores caros desses tempos, em uma reaproximação entre 

eticidade e juridicidade. A já analisada repersonalização do Direito Civil (tópico 

3.3) é característica dessa mudança, assim como a confirmação da existência 

da denominada força normativa dos princípios e a consagração da denominada 

dimensão objetiva dos direitos fundamentais. 

A partir da interpretação desses direitos fundamentais, em sua dimensão 

objetiva, o Estado legitima determinado conteúdo axiológico, possuidor de 

determinada carga valorativa, que passa a expressar a vontade daquela 

sociedade. Tal dimensão dialoga de maneira profunda com a denominada 

eficácia irradiante dos direitos fundamentais, isto é, além de emanar valores 

que devem ser respeitados, eles devem ser difundidos no seio social pautando 

a criação de leis, de decisões executivas e servindo também como filtro 

interpretativo das decisões do judiciário.  

Os tempos atuais levaram o constituinte – seja o originário ou derivado – 

a desenvolver determinados mecanismos que possibilitem que esses valores, 
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caros à sociedade, estejam em constante formulação e reinterpretação. A 

técnica das cláusulas abertas, a aplicação da teoria da mutação constitucional 

são certamente mecanismos a possibilitar esse fim. A nova pauta axiológica 

permitiu que o supraprincípio da dignidade da pessoa humana pudesse se 

inserir como vetor axiológico de todo ordenamento e que questões como as 

atinentes aos direitos da personalidade pudessem se inserir com maior força 

na dogmática. 

Inicialmente, é possível afirmar que o direito de ser lembrado só se 

permite ser interpretado como um direito da personalidade em decorrência da 

existência dos denominados direito ao livre desenvolvimento da personalidade 

e direito geral de personalidade. A primeira parte da ideia de que o conceito de 

pessoa é dinâmico, abarcando inúmeras características funcionais do indivíduo 

em aspectos físicos, intelectivos e sociais. Também no âmbito jurídico se deve 

aceitar uma noção multifuncional dessa pessoa, que descobrirá novas 

aptidões, terá novos objetivos e será livre para buscar um pleno 

desenvolvimento de sua identidade.  

Nesse pensar, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade passa 

a compreender também a luta por reconhecimento como um desses novos 

objetivos da pessoa multifacetária. A busca por autorrespeito e autoestima se 

insere com o propósito da plena realização de uma complexa identidade. O 

direito de ser lembrado tem em sua base a busca por esses mesmos fins. O 

indivíduo, nos dizeres do Tribunal Constitucional Federal Alemão, passa a ser 

protegido não apenas em vários “âmbitos da vida”, mas também em variados 

“modos de desenvolvimento do titular”. Conjuga-se autodeterminação, 

autoconservação e auto exposição.521 Todas essas noções se relacionam com 

o controle narrativo característico desse novo direito. 

Além da teoria do livre desenvolvimento da personalidade, a aplicação 

da teoria do direito geral da personalidade é base jurídica para a afirmação da 

existência desse novo instituto. O direito geral da personalidade é aferido pelos 

ditames abertos dos arts. 12 e 20 do Código Civil,522 permitindo ampliar a tutela 

 
521 SCHWABE, Jürgen. Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal 
Alemão. Tradução de Beatriz Hennig et al. Montevideo: Konrad-Adenauer Oficina, 2005. p. 
187. 
522 Art. 12 do CC/02: Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 
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protetiva aos direitos ainda não positivados na codificação civilista, mas que se 

mostrem axiologicamente em sintonia com as características desse instituto 

civilista, isto é, direitos que tenham como fim garantir uma vida digna ao 

indivíduo e um respeito a sua multifacetada identidade. 

Ao se defender que o direito de ser lembrado é um direito da 

personalidade se está, pelo exposto no tópico 3.4, defendendo igualmente se 

tratar de um direito fundamental. Os direitos da personalidade não são apenas 

aqueles que as pessoas possuem em face de sua condição humana e os 

direitos fundamentais não mais se limitam àqueles frente ao Estado. As 

concepções horizontal e vertical desses direitos claramente se misturam na 

atual hermenêutica desses institutos.  

O direito de ser lembrado é, dessa forma, um direito da personalidade 

por ser primordial na construção – e posterior tutela – das várias facetas 

narrativas do indivíduo, podendo ser considerado um direito individual 

primordial e um direito humano como se aduz das decisões das cortes 

europeias – especificamente a germânica – que há tempos consagraram o 

direito ao livre desenvolvimento da personalidade e a cláusula geral.  

Compreendido, assim, a natureza jurídica desse direito de ser lembrado 

se torna possível finalmente formular um conceito para esse direito. 

 

5.2.2 – O conceito jurídico 

 

O que seria, afinal, esse direito de ser lembrado? Qual é seu conceito 

jurídico? Quais são suas características principais? Quais são os valores que o 

direito de ser lembrado, compreendido tanto como direito fundamental como 

direito da personalidade, irradia?  

 
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista 
neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o 
quarto grau. In: BRASIL. Código Civil. Artigo 12 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  
Art. 20 do CC/02: Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a 
publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a 
seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa 
fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se 
tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, 
os ascendentes ou os descendentes. In: BRASIL. Código Civil. Artigo 20 da Lei n. 10.406, de 
10 de janeiro de 2002. 
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Começando pela última pergunta, em decorrência da proximidade da 

noção de “valor” com os temas filosóficos que serviram de fundamento para 

esse instituto no último tópico, é possível afirmar que o direito de ser lembrado 

irradia a ideia de busca e defesa de um estado de autoestima e 

autorrealização, que são fundamentais em uma luta por reconhecimento. Deve-

se estar atento à noção de que o ser humano se insere no mundo ético não por 

imposições legais, mas em decorrência da escolha de determinados valores 

em oposição aos desvalores que não quer que sejam compartilhados em 

determinada sociedade.523 

Além de irradiar esses valores próprios, o direito de ser lembrado 

também tem por fim proteger outros direitos fundamentais (da personalidade) – 

que protegem outros bens de igual importância – como o direito à intimidade, à 

vida privada, à imagem e ao nome. Dentro desse viés, seu terceiro aspecto é 

funcionar como garantidor de determinada identidade individual compreendida 

como valor intrínseco. Mas o caráter original desse direito de ser lembrado é o 

aqui denominado: “controle narrativo a partir de uma lógica temporal”. Nenhum 

dos outros direitos da personalidade – sejam os típicos, ou os já criados pela 

cláusula geral – trabalham com esse fundamento de controle narrativo em 

consonância com o aspecto temporal. 

Percebe-se, assim, que o direito de ser lembrado visa tutelar 

juridicamente a narrativa com olhar para os três períodos temporais (passado, 

presente e futuro – ideia inicialmente desenvolvida no subtópico 2.3.2.3).  

Primeiramente, com o auxílio da memória e seus processos bioquímicos 

(consolidação e evocação) se permite a construção de significados pessoais, a 

partir da interpretação ou ressignificação de determinados acontecimentos nas 

respectivas histórias de vida, que se mostram importantes para a pessoa 

(imports) a partir de seus valores individuais no presente. Em segundo lugar, o 

direito de ser lembrado protege o indivíduo de informações passadas (a ideia 

de autodeterminação informativa) e, por fim, ele se utiliza de sua característica 

de construir uma narrativa individual para se posicionar como um direito 

formulador de uma autobiografia a ser defendida mesmo após a morte da 

 
523 BOITEUX, Elza Antonia Pereira Cunha. Corrupção na perspectiva filosófica: valor e 
desvalor. In: DE CICCO, Maria Cristina (Org.). Corruzione Brasile - Italia: problematiche a 
confronto. Camerino: Editoriale Scientifica, 2019. P. 79-94.  
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pessoa. Nesse último aspecto, se insere as questões atinentes à denominada 

herança digital e questões referentes às biografias póstumas não autorizadas, 

que serão trabalhadas em tópico vindouro. 

Pois bem, para responder a indagação inicial: qual é, afinal, o conceito 

do direito de ser lembrado? Deve-se inicialmente afastar alguns significados 

que essa expressão vem recebendo no direito comparado. No direito norte-

americano, right to be remembered foi utilizado com um significado distante do 

aqui compreendido. Há decisão daquele País aplicando esse right to be 

remembered às discussões relacionadas às pesquisas em sites de busca na 

internet, particularmente se haveria o direito do possuidor de um domínio da 

internet (uma respectiva página) ter seu site visualizado entre os primeiros 

resultados de busca de um portal.524 Isto é, um provedor de pesquisa – Google, 

Yahoo!, dentre outros – teria a obrigação de dar a mesma oportunidade na 

ordem dos resultados para os vários sites. Tema interessante, mas que deve 

ser analisado pelos estudiosos do Direito Empresarial. 

No âmbito que esta tese vem desenvolvendo seu raciocínio desde o 

primeiro capítulo, se está privilegiando o estudo de direitos que possam se 

classificar como direitos individuais, ou seja, ligados à personalidade, à 

singularidade da pessoa humana. São direitos que garantem o potencial 

desenvolvimento dos seus atributos próprios. Assim é possível afirmar que o 

direito de ser lembrado pode se manifestar na tríplice lógica temporal: é um 

direito que realça o passado como formador de identidades, justificando a 

defesa de determinada situação presente. Pode ser interpretado também como 

um direito que protege o estado presente do indivíduo de informações 

desatualizadas, descontextualizadas e ofensivas advindas do passado e, por 

fim, é um instituto que oferta uma narrativa a ser defendida no futuro mesmo 

após a morte da pessoa como sua narrativa autobiográfica. 

No seu primeiro aspecto, se desenvolve o exemplo da denominada 

família unipessoal, qual seja, aquela família representada apenas por uma 

pessoa em decorrência da morte dos demais parentes, ou da perda total do 

contato com eles. O direito de ser lembrado tenta compreender o motivo de 

 
524 ESTADOS UNIDOS. United States District Court Middle District of Florida Fort Myers 
Division. Case Nº: 2:14-cv-646-FtM-29CM. E-Ventures Worldwide, LLC v. Google, Inc., 
12.05.2016. 
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remanescer a situação de família mesmo quando se perde o requisito da 

pluralidade de membros. É o passado influenciando os direitos no presente. 

Com outra lógica temporal, se insere a questão do direito ao esquecimento. A 

proteção das escolhas presentes da vida de determinada pessoa se justifica 

também a partir desse direito de ser lembrado, alicerçado em uma noção que 

comunga controle narrativo e autodeterminação informativa do sujeito.  

O direito de ser lembrado lança também seu manto protetivo para o 

futuro, uma vez que o indivíduo, no presente, passa a ter o poder de dar 

determinados contornos à narrativa pessoal a ser ofertada mesmo após a sua 

morte. A revolução tecnológica dos últimos anos permite a criação de 

exemplares perfeitos dentro dessa lógica temporal futura. Destaca-se não 

somente as discussões dos supostos direitos de personalidade post mortem 

como também a denominada herança digital. 

Esses três exemplares serão especificamente tratados nos próximos 

tópicos deste capítulo. 

Por todo o exposto, se torna finalmente possível traçar a seguinte 

definição para o direito de ser lembrado: 

O direito de ser lembrado é um direito da personalidade que consiste no 

poder de ofertar livremente uma narrativa individual a partir de recortes 

pessoais de sua história de vida e, subsequentemente, proteger tal narrativa de 

distorções ofensivas feitas e compartilhadas por terceiros. É um direito 

exemplar da aplicação da teoria do livre desenvolvimento da personalidade e 

emanação de uma luta jurídica por reconhecimento, interpretada a partir de um 

caráter ético-relacional. 

Pelo exposto, importante se faz agora desdobrar os elementos desse 

conceito. Primeiramente, o motivo do direito de ser lembrado ser considerado 

um direito da personalidade já foi devidamente exposto no tópico anterior. 

Passando-se para o segundo aspecto, destaca-se a expressão: “poder de 

ofertar livremente uma narrativa individual”. “Poder” deve ser compreendido 

nos ditames clássicos da Teoria Geral do Direito como um direito subjetivo, 

como uma vontade juridicamente protegida. Por sua vez, “ofertar livremente” 

deve ser entendido como a possibilidade de, a partir de suas próprias 

significações importantes e da rememoração mnemônica que se tem de sua 

história de vida, moldar e conformar determinada versão – pessoalmente 
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verídica – sobre os acontecimentos que esse indivíduo entende que mereçam 

ser – ou não – compartilhados com terceiros. Esse aspecto realça o caráter 

temporal do direito de ser lembrado, uma vez que ele funciona a partir de uma 

preocupação advinda com a construção identitária em uma linha de tempo. 

Ao se pensar em “narrativa pessoal”, tem que compreender narrativa 

como o enunciado em sua materialidade, isto é, o discurso em sua matéria. 

São elementos organizados para se contar uma história, que é a sua matéria-

prima. “Narração”, por sua vez, é o próprio ato de contar a história, que não se 

confunde, assim, com o conceito de “história”, que tem uma ordem cronológica 

linear. Cada um é protagonista de sua própria história e ao contá-la, a partir do 

seu ponto de vista (suas significações importantes ofertadas pela memória), se 

está, na verdade, fazendo um recorte narrativo dos seus acontecimentos 

pessoais, compartilhando o seu ato de “narrar-se”. Por esse motivo, a narrativa, 

a ser defendida pelo direito de ser lembrado, pode ser compreendida como a 

orquestração individual de sua própria história. 

Destaca-se novamente a importância de permitir que o indivíduo faça um 

“recorte pessoal de sua história de vida”. Esse ponto, certamente, é a grande 

problemática do direito de ser lembrado. Definir um prisma para se construir 

uma narrativa não é permitir o ato de mentir e muito menos o de defender um 

acontecimento pessoal inverídico.525 Por mais que esta tese procure fugir das 

complexas discussões acerca da noção de “verdade”, não é muito difícil 

compreender que boa parte dos acontecimentos passados não tem uma 

resposta definitiva, demandando uma interpretação dos diferentes sujeitos 

participantes. Assim o que se defende é que a mais importante interpretação 

que se pode ofertar para determinada história de vida, no que concerne aos 

seus aspectos mais pessoais, deve ser aquela ofertada pelo próprio indivíduo. 

 
525 Como afirma Boiteux: “[...] a declaração mentirosa feita a outra pessoa, ainda que não 
cause danos a alguém específico, causa danos à humanidade porque torna inutilizável a fonte 
do direito. Isso é muito mais grave do que cometer uma injustiça contra alguém, porque, 
mediante a mentira, a pessoa destrói o princípio do direito em relação a todas as declarações 
incontornáveis e necessárias. A confiança é uma exigência do direito, com independência da 
moral. Ela é condição fundamental para a cooperação entre os homens e uma vida coletiva 
pacífica. Veracidade e confiança representam a fonte do direito e do direito da humanidade em 
relação ao contrato social.” In: BOITEUX, Elza Antonia Pereira Cunha. Veracidade e mentira no 
contexto democrático. In: PINTO, Eduardo Vera-Cruz; SILVA, Marco Antônio Marques da; DE 
CICCO, Maria Cristina (Orgs.). Direito à verdade, à memória, ao esquecimento. Lisboa: AAFDL 
Ed., 2018. p. 121-136. 
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O direito de ser lembrado se difere do simples direito à memória 

individual exatamente por ele tutelar a lógica da construção narrativa individual. 

O direito à memória individual é compreendido de forma mais genérica, quase 

como um direito de lembrar, guardar as experiências vividas, possibilitando o 

aprendizado. O denominado direito à reserva do passado é o principal 

exemplar desse direito, possibilitando, por exemplo, o conhecimento de sua 

origem genética e a própria lógica da defesa da “integralidade do passado” ao 

se buscar a manutenção dos dados pessoais de maneira fidedigna. Esse ponto 

será mais bem analisado ao se desenvolver a ideia do direito ao esquecimento 

compreendido como espécie do direito de ser lembrado. Reitera-se que o 

direito à memória individual é apenas um dos componentes, na verdade, o 

principal objeto do direito de ser lembrado, mas esse tem na busca pelo 

reconhecimento e no livre desenvolvimento da personalidade outros elementos 

que lhe permitem ter também um olhar voltado ao futuro. 

Ressalta-se novamente que não se está aqui defendendo reescrever a 

História – aquela com “H” maiúsculo – nem fugir da verdade em nome de uma 

versão falaciosa. Não se está igualmente esquecendo da importância dos 

acontecimentos serem sempre rememorados e reanalisados, por diversos 

atores, como forma de crescimento de um povo. O direito de ser lembrado é 

um direito individual, que defende uma história de vida individual, a partir de 

uma construção narrativa individual de assuntos com caráter eminentemente 

privado. 

No próximo ponto a ser analisado no seu conceito, se tem a ideia do 

direito de ser lembrado com o objetivo de: “proteger tal narrativa de distorções 

ofensivas feitas e compartilhadas por terceiros”. Nesse aspecto, destaca-se 

que esse instituto não impede, e nem de outra forma poderia, que quaisquer 

pessoas façam as interpretações que acharem devidas sobre determinado 

acontecimento da vida do indivíduo a ser lembrado. A proteção, na verdade, se 

dá contra às interpretações que sejam expostas a terceiros e de maneira 

ofensiva ao direito da personalidade do indivíduo. Realça nesse aspecto a 

noção de ofensa in re ipsa aos direitos da personalidade. Tal compreensão já é 

há muito consagrada na legislação e na jurisprudência brasileira.526 

 
526 RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA AO DIREITO DE IMAGEM. 
UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. PRECEDENTES. 
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Alude-se, assim, à dupla possibilidade de se interpretar o direito de ser 

lembrado: primeiramente, como um direito que permite ao indivíduo ofertar 

determinada narrativa pessoal e, em um segundo aspecto, como um direito 

protetivo contra as narrativas inverídicas e ofensivas compartilhadas por 

terceiros. Para se almejar o primeiro aspecto, deve ser possibilitado que esse 

indivíduo tenha total liberdade para fazer os recortes em sua história pessoal e 

depois apresentá-la dentro de uma coesão narrativa. No segundo aspecto, há a 

necessidade de que outra pessoa ofenda esse seu direito de ser lembrado 

para, aí sim, surgir um direito subjetivo. 

Por isso importante realçar também a existência de uma contínua 

“concorrência de narrativas”. O indivíduo tem o direito de contar a sua própria 

história, fazer o seu recorte, mas não impede que o outro indivíduo também 

oferte uma outra narrativa sobre os seus acontecimentos pessoais. O lado 

prospectivo do direito de ser lembrado entende a possibilidade da dissimilitude 

narrativa. Por sua vez, o lado defensivo do instituto só vai entrar em cena, se 

essa outra narrativa, ofertada por terceiros, for ofensiva aos demais direitos da 

personalidade do indivíduo e, não somente isso, quando for compartilhada a 

terceiros na mesma lógica que ocorre com o crime de difamação. 

Pois bem, para responder ao último questionamento remanescente 

deste tópico, qual seja, quais as características que compõem esse direito de 

ser lembrado, deve-se ter em mente que a natureza jurídica desse instituto é 

de um direito da personalidade. Nesse pensar, é um direito afeto à 

generalidade das pessoas, sem limitações e sem quaisquer divisões de classes 

ou pessoas. É um direito absoluto, podendo ser oposto contra todos. É também 

 
ENUNCIADO 278 DA IV JORNADA DE DIREITO CIVIL. 1. Ação de indenização por danos 
morais movida por conhecido piloto automobilístico em face da veiculação de publicidade 
utilizando o apelido do autor, amplamente conhecido pelo público em geral, em um contexto 
que claramente o identificava (criança, em um carro de brinquedo, com um macacão na 
mesma cor que o piloto demandante usava em sua equipe de Fórmula 1). 2. Jurisprudência 
firme desta Corte no sentido de que os danos extrapatrimoniais por violação ao direito de 
imagem decorrem diretamente do seu próprio uso indevido, sendo prescindível a comprovação 
da existência de outros prejuízos por se tratar de modalidade de dano “in re ipsa”. 3. Aplicável 
ao caso o Enunciado nº 278, da IV Jornada de Direito Civil que, analisando o disposto no art. 
18 do Código Civil, concluiu: “A publicidade que divulgar, sem autorização, qualidades 
inerentes a determinada pessoa, ainda que sem mencionar seu nome, mas sendo capaz de 
identificá-la, constitui violação a direito da personalidade”. 4. Retorno dos autos ao tribunal de 
origem para arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais postulada na petição 
inicial. In: BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.432.324/SP. 3ª Turma. 
Relatoria: Min. Paulo de Tarso Sanseverino. 18.12.2014. 
 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729650/artigo-18-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/código-civil-lei-10406-02
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um direito imprescritível que não se extingue pelo não-uso. Entretanto, duas 

das características típicas dos direitos de personalidade se tornam 

problemáticas na análise desse direito de ser lembrado: a intransmissibilidade 

e a vitaliciedade. Enquanto a primeira dita que os direitos da personalidade não 

passam de um indivíduo para o outro, a segunda entende que eles perduram 

apenas pela vida do indivíduo. 

Como esta tese defende a ideia de que o direito de ser lembrado é um 

direito da personalidade e que funciona na tríplice lógica temporal, como então 

defender a sua vitaliciedade? Seria um direito que realmente se encerra com a 

morte do indivíduo, ou, por outro lado, há uma transmissibilidade para o 

denominado herdeiro moral? Percebe-se que para defender o direito de ser 

lembrado se faz necessário excepcionar pelo menos uma dessas consideradas 

características típicas dos direitos personalísticos. 

Assim, a partir do próximo tópico, se abordará a questão da vitaliciedade 

e da intransmissibilidade do direito de ser lembrado, o que permitirá abrir o 

escopo para as discussões atinentes aos primeiros exemplares desse direito. 

 

5.3 – A vitaliciedade e a (in)transmissibilidade do direito da personalidade 

de ser lembrado 

  

A intransmissibilidade é uma das características consideradas típicas 

dos direitos da personalidade. Entende-se que os poderes jurídicos referentes 

aos direitos da personalidade (tanto em seu aspecto físico, quanto moral) são 

insuscetíveis de serem transmitidos para outro sujeito, uma vez que esses 

bens jurídicos constituem o “ser do titular”, sendo inseparáveis uma vez a ele 

inerente. Consequentemente, esse poder não poderia ser alienado, onerado ou 

sub-rogado.527 Pondera-se, todavia, a possibilidade de transmissibilidade causa 

mortis. Capelo de Souza, por exemplo, entende que há, sim, uma aquisição 

derivada translativa, todavia, em um regime especial de respeito aos interesses 

do de cujos.528  

 
527 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995. p. 402-403. 
528 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995. p. 404. 
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Em sentido próximo, a característica da vitaliciedade aduz que os 

direitos da personalidade são inatos e permanentes, durando por toda a vida 

da pessoa: do nascimento (ou concepção) até a sua morte. Há quem entenda, 

contudo, que esses direitos ultrapassariam a própria morte do titular se 

transformando em direitos perpétuos.529 Isso se justificaria em decorrência dos 

ditames dos já tão citados parágrafos únicos dos arts. 12 e 20 do Código 

Civil.530 

Para interpretar esses postulados, em consonância com a ideia aqui 

defendida, é importante tratar da noção base do direito de ser lembrado 

aplicada à defesa de uma narrativa no post mortem. Atenta-se que há uma 

problemática palpável quando se analisa a questão de quaisquer direitos da 

personalidade aplicados após a morte de seu respectivo titular. O direito de ser 

lembrado, portanto, busca resolver essa questão. 

Diferentemente do que se propaga, nem a vida, nem a morte são 

naturais. Principalmente para o Direito. A morte deve ser encarada também 

como fenômeno cultural e como reflexão moral.531 A morte tem história. A forma 

como se encarava e se encara tal acontecimento ganhou novos contornos nos 

últimos dois séculos. A morte antes familiar e presente na vida social, com 

grande naturalidade, passou a ser um acontecimento proibido no pensamento, 

vergonhoso no agir e até mesmo objeto de censura.532  

Essa “morte escondida” é muito bem retrata no conto A morte de Iván 

Ilitch, de Tolstói. Quanto mais o protagonista vai tomando consciência de sua 

 
529 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995. p. 413. 
530 Art. 12 do CC/02: Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista 
neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o 
quarto grau. In: BRASIL. Código Civil. Artigo 12 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.   
Art. 20 do CC/02: Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a 
publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a 
seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa 
fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se 
tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, 
os ascendentes ou os descendentes. In: BRASIL. Código Civil. Artigo 20 da Lei n. 10.406, de 
10 de janeiro de 2002. 
531 CAMPOS, Diogo Leite. O estatuto jurídico da pessoa depois da morte. Revista Jurídica 
Luso-Brasileira, Lisboa, ano 2, n. 4, 2016. p. 478. 
532 ARIÈS, Philippe. Morir en Occidente: desde la Edad Media hasta nuestros días. 2. ed. 
Tradução para o espanhol de Víctor Goldstein. Córdoba: Adriana Hidalgo Editora, 2007. p. 72. 
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doença, mais ele vai se tornando sozinho e afastado dos seus, incluindo da sua 

própria esposa. A proximidade da morte e a degradação física dela decorrente 

fazem com que ele necessite de ajuda até para as ações mais pessoais. É 

apenas o servo-camponês Guerássim, o primeiro a compreender o seu estado 

de necessidade, sem julgamento ou olhar de vergonha, diferentemente das 

pessoas de seu núcleo social: 

 
– Nós todos vamos morrer, portanto, o que custa um pouco de 
esforço? – querendo dizer que não se importava com o trabalho extra 
porque o estava fazendo para alguém que estava morrendo e 
esperava que alguém fizesse o mesmo por ele quando chegasse sua 
hora.533 

 

Se esse medo da morte, ao longo da história, foi inicialmente instaurado 

em decorrência de um sentimento de respeito e proteção ao moribundo, em 

que, por muito, se buscava ocultar – até do próprio sujeito – o  seu verdadeiro 

estado de saúde, posteriormente, o objetivo de tal ato passou a ser evitar o 

mal-estar e a intensa emoção provocada pela agonia desse ato de morrer, pois 

seria contrária ao júbilo de viver, à necessidade cada vez mais presente de 

vender uma imagem de felicidade constante pela simples situação de estar 

vivo. O significado da morte muda quando o significado da vida também muda. 

Não mais se morre no meio dos seus e sim em um hospital isolado e de forma 

cada vez mais solitária.534  

A morte passa a ganhar contornos de desaparecimento, de fim e, de 

certa forma, passa a ganhar um ar de mistério que a faz ser cada vez mais 

temida, mas igualmente permite destacar nela determinada beleza do 

desconhecido: 

 
A morte não é um facto bruto, um fenómeno puramente biológico. A 
biografia humana prolonga-se para além da morte. A morte humana 
não é a morte biológica. É precisamente a morte que revela que o 
homem não é prisioneiro do espaço-tempo, separando-o do seu 
despojo corporal, única parte submetida ao tempo. A morte é a 
observância de um rito de despojamento do “eu” enquanto “ter”. O 
homem compreendido através das suas funções desaparece no 
momento da morte. Mas, se for levado em conta o “ser” e não o “ter”, 
a vida é também a morte. A morte definitiva é uma ideia recente do 
racionalismo pessimista. O apagamento brutal e definitivo, no 

 
533 TOLSTÓI, Leon. A Morte de Ivan Ilitch.  L&PM Editores. p. 52. (Edição do Kindle).   
534 ARIÈS, Philippe. Morir en Occidente: desde la Edad Media hasta nuestros días. 2. ed. 
Tradução para o espanhol de Víctor Goldstein. Córdoba: Adriana Hidalgo Editora, 2007. p. 73-
74. 
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momento da morte, de todos os interesses subjacentes à 
personalidade jurídica, e a extinção de todos os direitos correlativos, 
representará um fenômeno contrário aos mundos da natureza e da 
cultura e que prejudica os interesses protegidos pelos direitos da 
personalidade.535 

 

Dessa forma, a filosofia por trás do direito de ser lembrado acaba sendo 

importante para resolver algumas questões decorrentes dessa relação entre 

aquilo que fica e aqueles que vão. O direito de ser lembrado problematiza o 

legado, não aquele instituto clássico do direito sucessório, em que de forma 

unilateral um determinado bem, ou um conjunto de bens é deixado a alguém, 

mas o legado enquanto direito da personalidade, o legado enquanto 

lembrança. 

Por esse motivo me coloco contrário à definição de que todos os direitos 

da personalidade são intransmissíveis e vitalícios. De certa forma, pensamento 

esse já encontra respaldo há alguns anos na jurisprudência dos tribunais 

superiores.536  

 Indagações, todavia, não deixam de ser inúmeras: afinal, haveria um 

direito da personalidade remanescente no post mortem? Se sim, como tutelá-

lo? O que fazer com a denominada herança digital, uma vez ela representar 

emanações personalíssimas do “eu-narrativo” enquanto vivo? Como resolver 

as questões das denominadas biografias não autorizadas caso elas ocorram 

após a morte do indivíduo? O direito de ser lembrado tenta ofertar essas 

respostas. 

 

 
535 CAMPOS, Diogo Leite de. Nós: Estudo sobre o Direito das pessoas. Coimbra: Livraria 
Almedina, 2004. p. 376-377. 
536 CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO À IMAGEM E À HONRA DE PAI 
FALECIDO. Os direitos da personalidade, de que o direito à imagem é um deles, guardam 
como principal característica a sua intransmissibilidade. Nem por isso, contudo, deixa de 
merecer proteção a imagem e a honra de quem falece, como se fossem coisas de ninguém, 
porque elas permanecem perenemente lembradas nas memórias, como bens imortais que se 
prolongam para muito além da vida, estando até acima desta, como sentenciou Ariosto. Daí 
porque não se pode subtrair dos filhos o direito de defender a imagem e a honra de seu 
falecido pai, pois eles, em linha de normalidade, são os que mais se desvanecem com a 
exaltação feita à sua memória, como são os que mais se abatem e se deprimem por qualquer 
agressão que lhe possa trazer mácula. Ademais, a imagem de pessoa famosa projeta efeitos 
econômicos para além de sua morte, pelo que os seus sucessores passam a ter, por direito 
próprio, legitimidade para postularem indenização em juízo, seja por dano moral, seja por dano 
material. Primeiro recurso especial das autoras parcialmente conhecido e, nessa parte, 
parcialmente provido. Segundo recurso especial das autoras não conhecido. Recurso da ré 
conhecido pelo dissídio, mas improvido. In: BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso 
Especial n. 521697/RJ. 4ª Turma. Relatoria: Cesar Asfor Rocha. 20.03.2006. 
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5.3.1 – A proteção jurídica dos direitos da personalidade no post mortem 

  

Os direitos da personalidade perfazem a vida do indivíduo, não 

importando se o titular exerce, ou não, tais direitos. A doutrina majoritária 

entende que os direitos da personalidade são vitalícios, ou seja, cessam com a 

morte do seu titular. Essa ideia é ancorada no ditame legal que comina que a 

existência da pessoa natural cessa com a morte, terminando por consequência 

com sua personalidade jurídica,537 isto é, a morte coloca um fim no atributo da 

pessoa de titularizar relações e reclamar direitos. Mas, afinal, como advogar 

pela tutela dos direitos da personalidade no post mortem se esse já não pode 

mais titularizar relações jurídicas? O que legitimaria a prorrogação dos direitos 

da personalidade para o além vida?  

Deve-se entender que alguns casos demandam interesse funcional. Eles 

existem per si. Se o nome de um indivíduo falecido for ofendido, algo tem que 

existir normativamente (e existe) para proteger a sua memória. Ofensas à sua 

imagem, à sua biografia demandam igualmente que algum ato jurídico incida.  

Por esse motivo, várias teorias foram desenvolvidas para justificar a 

proteção dos direitos da personalidade no post mortem, assim como se criaram 

teorias para explicar o motivo de se tutelar a personalidade também antes do 

nascimento. Ao se admitir que alguns direitos da personalidade, de alguma 

forma, se estendem para o além-vida do titular, se passa a uma condição de 

proteção post mortem, também designada de eficácia póstuma ou pós-

eficácia.538 O direito não pode ignorar os interesses que perduram nesse 

período.  

Dentre as principais teorias desenvolvidas para tentar solucionar essa 

questão se defendeu, inicialmente, a ideia da existência de um “direito sem 

sujeito”, no qual a proteção se dá em decorrência de um dever geral de tutela, 

se consubstanciando em uma “personalidade jurídica parcial pós-morte”. 

Defendeu-se também que essa proteção é decorrência da tutela dos interesses 

das pessoas vivas que teriam tido alguma relação com o falecido. Outra ideia 

 
537 Art. 6º do CC/02: A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, 
quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. In: 
BRASIL. Código Civil. Artigo 6º da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
538 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da personalidade. São Paulo. Editora Saraiva. 
2011. p. 191. 
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surgida foi a defesa da necessidade de se formar a figura de um “fiduciário dos 

direitos da personalidade do falecido”.539  

Para resolver adequadamente essa problemática e tendo em vista as 

ideias subjacentes ao direito de ser lembrado, entendo a necessidade de 

conjugar outras três teorias sobre o tema:  a teoria do prolongamento da 

personalidade, a teoria da situação jurídica subjetiva e a teoria da proteção da 

memória do morto. 

A primeira teoria, a do prolongamento da personalidade, parte 

incialmente de uma análise exegética dos ditames da legislação brasileira,540 

assim como da portuguesa,541 que dispõem que os direitos da personalidade 

gozam de (alguma) proteção para o post mortem.  

Para os defensores dessa teoria, é possível afirmar que a justificativa 

para essa regulamentação é em decorrência da transmudação da ideia de que 

os direitos pessoais se extinguem com a morte para o entendimento da 

necessidade da existência de uma “herança moral”. Enquanto o interesse 

permanece no de cujos, a legitimidade, para requerer a tutela, passa a ser, a 

princípio, dos herdeiros desse patrimônio moral.542  

Não há dúvidas que alguns direitos da personalidade cessam com a 

morte do titular e não há que se falar em projeções possíveis para o post 

 
539 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995. p. 304-305. 
540 Art. 12 do CC/02: Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.  
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista 
neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o 
quarto grau. In: BRASIL. Código Civil. Artigo 12 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Art. 
20 do CC/02: Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a 
publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a 
seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa 
fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se 
tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, 
os ascendentes ou os descendentes. In: BRASIL. Código Civil. Artigo 20 da Lei n. 10.406, de 
10 de janeiro de 2002. 
541 ARTIGO 71º do Código Civil português: (Ofensa a pessoas já falecidas) 1. Os direitos de 
personalidade gozam igualmente de protecção depois da morte do respectivo titular. 2. Tem 
legitimidade, neste caso, para requerer as providências previstas no nº 2 do artigo anterior o 
cônjuge sobrevivo ou qualquer descendente, ascendente, irmão, sobrinho ou herdeiro do 
falecido. 3. Se a ilicitude da ofensa resultar da falta de consentimento, só as pessoas que o 
deveriam prestar têm legitimidade, conjunta ou separadamente, para requerer as providências 
a que o número anterior se refere. In: PORTUGAL. Código Civil Português. Artigo 71º do 
Decreto-lei n. 47.344, de 25 de novembro de 1966. 
542 CAMPOS, Diogo Leite. O estatuto jurídico da pessoa depois da morte. Revista Jurídica 
Luso-Brasileira, Lisboa, ano 2, n. 4, 2016. p. 478. 
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mortem nesses casos. Isso é bastante evidente em relação aos direitos da 

personalidade que protegem os caracteres físicos do indivíduo, como o próprio 

direito à vida e à integridade física. Entretanto, existem outros direitos 

personalísticos que perduram após a morte, como o direito ao nome, à 

identidade e aqueles decorrentes dos direitos autorais. Perceba-se que se 

relacionam aos denominados caracteres morais do indivíduo. É a continuidade 

da pessoa a partir da tutela de seu passado.543 

Nesse pensar, a teoria do prolongamento da personalidade propaga a 

ideia de que apesar da personalidade jurídica cessar com a morte, as 

denominadas “projeções dessa personalidade” – em regra, relacionadas ao 

patrimônio moral do falecido – permanecem para ser defendidas pelos 

herdeiros morais. Dessa forma, enquanto os direitos patrimoniais se 

transmitem no interesse dos herdeiros, os direitos da personalidade, ofendidos 

posteriormente à morte do sujeito, são tutelados ainda no interesse do de 

cujos.  

A segunda teoria que julgo importante para a compreensão do tema é a 

denominada teoria da situação jurídica subjetiva, essa teoria parte do 

pressuposto que determinadas situações demandam a tutela do direito por 

existirem per si, sem o apego aos tradicionais elementos clássicos das 

relações jurídicas. Para essa hipótese, normalmente há uma norma de conduta 

que pode, ou não, atribuir a um (potencial) sujeito – não necessariamente certo 

– determinada titularidade de uma relação jurídica.544 Essa teoria explica, por 

exemplo, os direitos atribuídos ao nascituro e ao sujeito falecido, incluindo, 

assim, a existência desses perduráveis direitos da personalidade. 

A teoria da situação jurídica subjetiva parte da clássica noção do fato 

jurídico, só que para o autor, Pietro Perlingieri, o fato juridicamente relevante 

não se confunde com aquele simples fato provido de consequências jurídicas, 

mas, sim, se traduz em um fato que corresponda a uma expressão positiva ou 

negativa de determinados valores previamente presentes no ordenamento. 

Consequentemente, o autor nega a ideia de existir fatos juridicamente 

 
543 CAMPOS, Diogo Leite. O estatuto jurídico da pessoa depois da morte. Revista Jurídica 
Luso-Brasileira, Lisboa, ano 2, n. 4, 2016. p. 478. 
544 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. 
Tradução de Maria Cristina de Cicco. 3. ed.  Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 115. 



274 

 

irrelevantes, pois, os assim conhecidos, são fatos que o ordenamento 

propositalmente entendeu por serem livres.545  

Os fatos juridicamente relevantes, por sua vez, detêm uma função 

específica e predeterminada pelo ordenamento jurídico ou definida, em últimos 

casos, pela vontade dos sujeitos. Essa função é, assim, a causa e a razão que 

justifica que aquele fato possa ter alguma específica natureza: econômica, 

normativa, social e até mesmo psicológica, seja de forma isolada ou 

concomitante. Assim a denominada “função” não é a simples descrição dos 

fatos e seus respectivos efeitos – produtivo, modificativo, extintivo – e sim a 

expressão da síntese de seus efeitos essenciais, pois é a partir dessa síntese 

que se permite qualificar adequadamente o respectivo fato.546  

As situações jurídicas encontram sua origem num fato juridicamente 

relevante e apresentam dois aspectos importantes: um funcional e um 

normativo. O primeiro qualifica a relevância da situação, enquanto o aspecto 

normativo atribui relevância jurídica, ou seja, o poder atribuído a terceiro de 

realizar o ato, ou exigir que outros o realizem, permitindo consubstanciar a 

situação também como uma norma de conduta.547 

Pelo exposto, essa classificação permite entender que nem sempre o 

sujeito é elemento essencial para a existência de uma situação jurídica, pois 

existem fatos que têm uma função, ou um interesse específico sem a 

necessidade de determinada titularidade. Dessa forma, essa teoria permite 

vislumbrar os direitos que são ofertados ao nascituro e – dentro da tese que 

aqui se defende – ajuda a compreender os direitos da personalidade também 

no post mortem. Isso se justifica, pois a titularidade deve ser compreendida 

como a ligação entre a situação (interesse) e o respectivo objeto. É possível 

existir uma relação entre centros de interesse determinados sem que o sujeito 

ainda exista, como no caso do nascituro, ou caso não exista mais, como no 

caso do post mortem.548  

 

 
545 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. 
Tradução de Maria Cristina de Cicco. 3. ed.  Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 89-91. 
546 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. 
Tradução de Maria Cristina de Cicco. 3. ed.  Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 96-97. 
547 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. 
Tradução de Maria Cristina de Cicco. 3. ed.  Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 106-107. 
548 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. 
Tradução de Maria Cristina de Cicco. 3. ed.  Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 114-115. 
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Mesmo depois da morte do sujeito, o ordenamento considera certos 
interesses tuteláveis. Alguns requisitos relativos à existência, à 
personalidade do defunto – por exemplo, a sua honra, a sua 
dignidade, a interpretação exata da sua história – são de qualquer 
modo protegidos por um certo período de tempo (art. 597 §3º do 
Código Civil italiano), isto é, enquanto forem relevantes também 
socialmente. Alguns sujeitos, individuados pelo ordenamento, serão 
legitimados a tutelar o interesse do defunto.549 

 

Além dessa teoria da situação jurídica subjetiva somada à teoria do 

prolongamento da personalidade, permito-me utilizar de uma terceira e última 

teoria para fundamentar a tese que aqui se defende, aquela que propaga a 

permanência de um determinado bem protegido após a morte do indivíduo: o 

bem “memória”. Defendida, por exemplo, na doutrina lusitana por José 

Ascensão, ela compreende que a personalidade, apesar de cessar com a 

morte, permanece tutelada numa transmudação para um novo bem, de valor 

pessoal, que é o respeito ao espírito do falecido consubstanciado em sua 

memória.550  

O Código Civil português em seu artigo 70/2, conjugado com os ditames 

do art. 71 do mesmo regramento, outorga legitimidade ao cônjuge sobrevivente 

ou a qualquer descendente para buscar a tutela do direito de personalidade do 

falecido, uma vez que o ofendido continua sendo o morto.551 Assim Ascensão 

entende que o sujeito passivo não são os parentes vivos e sim a própria 

memória do indivíduo falecido: 

 
O que está em causa não é a carta-missiva do familiar ou herdeiro. 
Nem se pergunta se a honra deste fica afetada pelo ato violador. 
Como não releva que ao requerente seja historicamente indiferente a 
violação ou desrespeito trazido ao falecido. De fato, para nada se 
exige qualquer demonstração do requerente de que a sua 

 
549 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. 
Tradução de Maria Cristina de Cicco. 3. ed.  Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 111. 
550 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil: Teoria Geral: Introdução, As Pessoas, Os Bens. 
Vol. 1. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 82-83. 
551 ARTIGO 70º do Código Civil português: (Tutela geral da personalidade) 1. A lei protege os 
indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou 
moral. 2. Independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, a pessoa ameaçada 
ou ofendida pode requerer as providências adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de 
evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida. In: PORTUGAL. 
Código Civil Português. Artigo 70º do Decreto-lei n. 47.344, de 25 de novembro de 1966. 
ARTIGO 71º do Código Civil português: (Ofensa a pessoas já falecidas) 1. Os direitos de 
personalidade gozam igualmente de proteção depois da morte do respectivo titular. 2. Tem 
legitimidade, neste caso, para requerer as providências previstas no nº 2 do artigo anterior o 
cônjuge sobrevivo ou qualquer descendente, ascendente, irmão, sobrinho ou herdeiro do 
falecido. In: PORTUGAL. Código Civil Português. Artigo 71º do Decreto-lei n. 47.344, de 25 de 
novembro de 1966. 
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personalidade foi atingida: o que se exige é a demonstração de que é 
lesada a memória do falecido. Sendo assim, temos de concluir que o 
valor tutelado é a personalidade do falecido; e que a legitimação 
conferida pelo art. 71/2 não atribui ao requerente a titularidade dos 
interesses em causa, mas uma mera legitimação processual.552 

 

Apesar dessas teorias serem consideradas aparentemente antagônicas, 

como se fossem respostas distintas para a mesma pergunta (por que se 

protege o direito de personalidade no post mortem?), considero elas 

complementares para solucionar essa problemática e permitir interpretar o 

direito de ser lembrado como um direito da personalidade que protege o 

indivíduo mesmo após a sua morte. 

Para a compreensão conjunta dessas teorias, sob o abrigo do direito de 

ser lembrado, se faz necessário outras ponderações. 

 

5.3.2 – O direito de ser lembrado como direito de personalidade no post 

mortem 

 

Pelo exposto, entendo que o direito da personalidade que permanece no 

post mortem é o direito de ser lembrado. Essa afirmação demanda a 

compreensão conjunta das três teorias abordadas no tópico anterior: o 

prolongamento da personalidade, a situação jurídica subjetiva e o direito à 

memória do morto. 

Inicialmente se faz importante entender a explicação ofertada pela teoria 

da situação jurídica subjetiva, que justifica a presença de um direito (no caso, 

da personalidade) sem um necessário sujeito, a partir da suficiência da 

existência de um “interesse tutelável”.  

Destaco inicialmente não concordar com a conclusão da teoria da 

situação jurídica que entende que o interesse protegido é um suposto interesse 

social.553 A teoria do direito de ser lembrado permite compreender que, mais do 

que um genérico interesse social, existe um interesse específico e relacionado 

à memória daquela pessoa determinada. 

 
552 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil: Teoria Geral: Introdução, As Pessoas, Os Bens. 
Vol. 1. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 82 
553 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. 
Tradução de Maria Cristina de Cicco. 3. ed.  Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 111-112. 
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Não se defende a honra, o bom nome, a imagem, ou a história de vida 

de determinada pessoa em razão de existir um simples interesse social. Sim, 

existe também tal objetivo de pacificação (nenhuma sociedade quer que seus 

mortos sejam reiteradamente ofendidos de maneira injusta), mas não se pode 

justificar como sendo o principal interesse ofendido. Para se chegar a uma 

conclusão consentânea a esse respeito, entendo inicialmente a necessidade de 

compreender o significado do termo “projeções da personalidade” do morto, por 

muito repetido, na doutrina majoritária, como sendo o objeto (interesse) a ser 

defendido em contraposição aos que entendem existir um interesse social. 

Se a personalidade jurídica pode ser interpretada como o atributo 

reconhecido a uma pessoa para titularizar relações, reclamar direitos e possuir 

determinados deveres e obrigações, ela também pode ser compreendida a 

partir de seu parâmetro “físico-psíquico-ambiental”, isto é, ter personalidade 

jurídica é poder titularizar relações jurídicas e igualmente poder pleitear a 

proteção de sua personalidade ôntica554 (incluindo o necessário caráter ético). 

Não são conceitos que se excluem, mas, na verdade, se complementam. 

 Se é inexorável que a morte cessa determinados atributos da 

personalidade, “algo” certamente permanece para ser tutelado. Defender que 

são “projeções da personalidade” sempre me aparentou uma fuga 

terminológica, em que os seus defensores se sentem, de certa forma, 

acanhados de irem contra a exegese legal e defender que a personalidade 

realmente não cessa por completo com o falecimento do indivíduo. Afinal, qual 

seria a diferença da tutela de um direito (da personalidade) para a tutela da 

projeção de um direito?  Se realmente não há mais a possibilidade da pessoa 

titularizar relações, ou proteger o caráter “físico” de sua personalidade tutelável, 

a tutela do aspecto “psíquico-ambiental”, representado pela proteção da 

memória, remanesce. Possivelmente, o entendimento mais adequado seja 

aquele que considera que a proteção de alguns direitos da personalidade 

depois da morte constitui uma verdadeira exceção aos ditames legais que 

afirmam que a personalidade cessa com a morte.555 

 
554 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995. p. 110-112. 
555 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995. p. 365. 
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Como abordado anteriormente, a teoria da situação jurídica subjetiva 

dita que os fatos juridicamente relevantes detêm uma função específica e 

predeterminada pelo ordenamento jurídico, possuindo também uma natureza 

prévia, que pode ser de ordem econômica, social, psicológica, normativa, 

dentre tantas outras. No caso da proteção dos direitos da personalidade no 

post mortem, dentro de uma abordagem que privilegia sua personalidade 

ôntica, se torna possível aferir dois tipos de natureza que fundamentam esse 

fato que se tornou relevante para o Direito. Aqui denomino de natureza 

mnemônica-narrativa e natureza ético-relacional. 

O interesse mnemônico-narrativo é o interesse do próprio indivíduo ver 

sua história de vida e sua narrativa pessoal devidamente respeitadas em 

decorrência de sua luta por reconhecimento e por autorrealização. É um 

interesse que vai além da vida da pessoa, pois está representado por um 

direito à memória, compreendido não como um objeto sem sujeito, mas como 

um interesse pessoal pretérito com emanações futuras. Deve-se destacar 

também que a memória, além de ter um viés individual, tem um parâmetro 

coletivo, uma vez que ela constitui e é constituída de símbolos que narram – 

destacando novamente seu caráter narrativo – determinada história, que 

influencia pessoas e constrói significados presentes para a coletividade.  

A segunda gênese que fundamenta esse fato juridicamente relevante é 

sua natureza ético-relacional, como abordado na justificativa filosófica desse 

instituto no primeiro tópico deste capítulo. O direito de ser lembrado só se 

fundamenta em bases sólidas quando se afasta do individualismo e se passa a 

ter em evidência a ideia de que é a partir da constante troca de dons e do 

respeito ao “elo do reconhecimento”, defendido pela teoria de Ricoeur, que se 

obtém uma postura correta de reconhecimento. Esse “elo” permanece mesmo 

após a morte de um dos sujeitos, pois a troca de vivências e de histórias de 

vida remanesce na memória daqueles que conjuntamente presenciaram 

aqueles acontecimentos e viveram aqueles momentos. Como já afirmado, uma 

memória dificilmente é constituída de maneira isolada. Normalmente, os 

variados acontecimentos têm influências no núcleo social do indivíduo.  

Deve-se, assim, respeitar os direitos da personalidade no post mortem 

(os ainda possíveis), porque há um interesse jurídico de se proteger a 

memória, tanto no seu viés narrativo quanto no reconhecimento da existência 
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de uma história de vida, construída a partir de diferentes elos relacionais, que 

permanecem mesmo após a morte de um dos sujeitos participantes daquela 

história ou daquele acontecimento. Esse é, na verdade, um objetivo ético do 

direito, que permite a defesa desse direito de ser lembrado, uma vez que 

conjuga as bases normativas de um direito ao reconhecimento com a tutela da 

memória (em seu duplo significado: coletivo e individual). 

Como interpretar, então, a teoria do direito de ser lembrado com os 

ditames dos parágrafos únicos dos artigos 12 e 20 do Código Civil? 

 
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei.  
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para 
requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou 
qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.  
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da 
justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, 
a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a 
utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu 
requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe 
atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 
destinarem a fins comerciais.  
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes 
legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou 
os descendentes.  

 

Como primeira ponderação, deve-se atentar ao fato que esses dois 

parágrafos únicos tutelam (como demonstrado) o direito do falecido, mas cujos 

parentes é que se tornam os legitimados a requerer a proteção do direito da 

personalidade violado, como se fosse um patrimônio moral remanescente.556 

Consequentemente, os legitimados para a defesa póstuma só podem agir 

enquanto o interesse for em benefício da memória do falecido e não dos seus 

interesses próprios. Nesses termos, não é possível a defesa de um direito da 

personalidade no post mortem (seu direito de ser lembrado) que seja em 

benefício exclusivo do herdeiro moral. Se deve buscar a tutela a partir da 

defesa da personalidade ôntica (interesses narrativos e ético-relacional) 

remanescente do falecido. 

Por esse motivo, entendo correta a possibilidade de o indivíduo indicar 

livremente a pessoa que ficará responsável pela defesa moral de seus direitos 

 
556 CAMPOS, Diogo Leite. O estatuto jurídico da pessoa depois da morte. Revista Jurídica 
Luso-Brasileira. ano 2. n. 4. 2016, p. 482-483. 
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da personalidade após o seu óbito. Não se deve obrigar que esses legitimados 

sejam seus herdeiros naturais ou aqueles testamentários dos direitos 

patrimoniais.557 Dessa forma, algum amigo, ou colega que compartilhou de 

pesquisas, escritos e projetos conjuntos com o falecido estará muito mais apto 

a defendê-lo de ofensas morais, particularmente quando elas se direcionam à 

sua obra.  

Um famoso exemplo na jurisprudência brasileira, em que se pode aplicar 

o direito de ser lembrado para fatos posteriores à morte do indivíduo, é o caso 

da biografia do jogador de futebol Garrincha: Estrela solitária – um brasileiro 

chamado Garrincha,558 escrita pelo jornalista Ruy Castro, na qual se discutiu a 

possibilidade de se publicar biografias não-autorizadas.559 

Particularmente, no que tange às discussões entre a ponderação do 

direito de liberdade de imprensa e o direito à privacidade, assim como às 

exceções que devem ser feitas às pessoas famosas, incluindo a diferenciação 

entre celebridades midiáticas e agentes públicos, remeto o leitor aos pontos já 

tratados no tópico 4.5 desta tese. Nesse momento, interessa problematizar a 

 
557 CAMPOS, Diogo Leite. O estatuto jurídico da pessoa depois da morte. Revista Jurídica 
Luso-Brasileira, Lisboa, ano 2, n. 4. 2016. p. 483-484. 
558 CASTRO, Ruy. Estrela solitária: um brasileiro chamado Garrincha. 1. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. 
559 [...] A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de 
expressão não pode ser cerceado pelo Estado ou por particular. 4. O direito de informação, 
constitucionalmente garantido, contém a liberdade de informar, de se informar e de ser 
informado. O primeiro refere-se à formação da opinião pública, considerado cada qual dos 
cidadãos que pode receber livremente dados sobre assuntos de interesse da coletividade e 
sobre as pessoas cujas ações, público-estatais ou público-sociais, interferem em sua esfera do 
acervo do direito de saber, de aprender sobre temas relacionados a suas legítimas cogitações. 
5. Biografia é história. A vida não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa. 6. 
Autorização prévia para biografia constitui censura prévia particular. O recolhimento de obras é 
censura judicial, a substituir a administrativa. O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se 
segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito 
de resposta devem ser exercidos nos termos da lei. 7. A liberdade é constitucionalmente 
garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional (inc. IV do art. 60), menos 
ainda por norma de hierarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a 
resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o da 
inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. 8. Para a 
coexistência das normas constitucionais dos incs. IV, IX e X do art. 5º, há de se acolher o 
balanceamento de direitos, conjugando-se o direito às liberdades com a inviolabilidade da 
intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa biografada e daqueles que 
pretendem elaborar as biografias. 9. Ação direta julgada procedente para dar interpretação 
conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em 
consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de 
criação artística, produção científica, declarar inexigível autorização de pessoa biografada 
relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária 
autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de 
pessoas falecidas ou ausentes). In: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4815/DF. 
Relatoria: Min. Cármen Lúcia. 10.06.2015. 
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questão da narrativa em vida versus a leitura que se permite fazer sobre ela 

após a morte. 

Quando o direito de ser lembrado é utilizado como direito protetivo, isto 

é, como medida a resguardar o indivíduo de determinadas ofensas a seus 

direitos da personalidade, ele deve ser interpretado como medida excepcional 

em homenagem à importância da liberdade de pensamento e a possibilidade 

da construção de narrativas diversas sobre a história de pessoas marcantes na 

história daquele respectivo povo. Certamente, o jogador de futebol Garrincha 

foi das figuras mais célebres do até então país do futebol, por isso os limites da 

proteção da privacidade e a extensão narrativa construída por seu direito de 

ser lembrado acabam sendo mais flexíveis. Flexíveis, mas ainda existentes. 

Antes da decisão do Supremo Tribunal Federal pela possibilidade de se 

publicar biografias não-autorizadas, o que permitiu a liberação do livro sobre 

Garrincha após longo embate judicial, houve decisões em sentido contrário nos 

tribunais inferiores. Particularmente, destaco o trecho do voto do civilista e 

desembargador do TJ/RJ, Sérgio Cavalieri Filho, que fundamentou decisão 

contrária à publicação de tal obra e foi seguido pelo relator no âmbito do STJ: 

 
Ao relatar o agravo regimental contra a liminar no mandado de 
segurança que concedeu a busca e apreensão dos exemplares 
disponíveis ao público do livro aqui ventilado o ilustre desembargador 
Sérgio Cavalieri Filho, com a sua reconhecida autoridade sobre o 
assunto, assim registrou com maestria: ‘Lamentavelmente, constatei 
que a obra não faz justiça a um grande jogador de futebol que por 
duas vezes levou o Brasil a ser campeão do Mundo. Não se limitou o 
autor a relatar o futebol do Garrincha, a habilidade que o tornou um 
mito mundial, suas proezas nos gramados e vitórias nos 
campeonatos; infelizmente foi muito além, invadindo a intimidade do 
cidadão Manoel do Santos e apequenando a sua imagem. Se um 
quadro vale por mil palavras, como diz o ditado chinês, a capa do 
livro em exame é um longo discurso contra a imagem do Garrincha. 
Em lugar do atleta chutando a bola em gol ou dando os seus dribles 
que levavam as galeras ao delírio, mostra um homem deprimido e 
desolado, quase a figura de um farrapo humano. Pior que tudo, a 
imagem da capa é retratada em páginas de dolorosa impiedade, que 
aos poucos vai despindo o mito, transformando-o em profissional 
derrotado, pai irresponsável, marido infiel e ébrio inveterado. Ao final 
do Livro, Garrincha não passa de um grande logro, autêntico exemplo 
de fracasso humano. Se tal não bastasse, atenta ainda o Livro 
agressivamente contra a intimidade do Garrincha, trazendo a público 
relato de fatos da sua mais restrita privacidade, desde a sua meninice 
até a sua morte. Seus dotes sexuais, seus vícios ocultos, seus casos 
amorosos, seus fracassos na cama, tudo é investigado com 
microscópio e depois ampliado e divulgado sem retoques. Nem 
mesmo a intimidade de sua vida familiar foi poupada. Seria de mau 
gosto reproduzir aqui trechos de alguns capítulos do Livro; seria 
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grosseiro e deprimente, mas se alguém quiser conferir verifique fls. 
29/30, 32, 45, 74/75, 77, 90, 199, 217/218 etc’.560 

 

Garrincha construiu sua fama nos gramados como um dos jogadores 

mais talentosos da história do futebol mundial. Foi também um grande 

vencedor. Era, todavia, um homem de outro tempo (primeira metade do século 

passado), ainda não era um “homem desconstruído” como cada vez mais se 

exige na pós-modernidade. Na verdade, era construído sob os pilares de um 

Brasil com gigantescos percentuais de analfabetismo, pobreza e violência 

doméstica, em que para os desprovidos, como Garrincha, não existiam muitas 

alternativas para o sucesso na vida. O futebol era das suas poucas chances. 

Garrincha a partir dele conquistou o mundo, alicerçado nele conseguiu 

construir a sua narrativa e, certamente, por ele gostaria de ser lembrado. 

É muito fácil argumentar pela necessidade de se relatar a vida de uma 

pessoa que foi famosa com a justificativa de se buscar a verdade por trás do 

ídolo. Como desenvolvido no tópico 4.5.3, artistas, jogadores de futebol não 

podem ter sua intimidade ou seu direito de ser lembrado (ambos direitos da 

personalidade) flexibilizados da mesma forma que um político profissional que 

se coloca como representante de determinada parcela da população a partir de 

um discurso ético. O direito de ser lembrado de alguém que foi famoso, pelos 

seus méritos como atleta profissional, encampa uma narrativa que não vai 

muito além desses limites. Poderia se ponderar que a história de Garrincha 

funcionaria como exemplo da de um atleta que encerrou sua carreira 

precocemente em decorrência de polêmicas e erros extracampo e essa 

narrativa seria um importante exemplo sobre os erros cometidos para as 

vindouras gerações. Correto, até certo ponto, uma vez que mesmo assim 

Garrincha continuaria a desfrutar de um núcleo mínimo de proteção de sua 

intimidade mesmo após seu falecimento a ser protegido pelo direito de ser 

lembrado. 

A teoria das esferas da vida privada defende a existência de um núcleo 

inviolável sob pena de se cometer o mesmo erro sofrido pelo jovem Sidis – o 

matemático que teve sua vida pessoal devassada a partir de uma reportagem 

sobre os motivos de ele não ter conseguido o sucesso que todos esperavam –, 

 
560 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 521.697/RJ, 4ª turma. Relatoria: 
Cesar Asfor Rocha. 16.02.2006.  
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ou seja, o vale tudo pela busca da “verdade” muitas vezes se relaciona apenas 

a um certo recorte do autor sobre a figura do retratado. A mancha na figura de 

Garrincha desde então se eternizou. É o tempo da infâmia. 

Ressalta-se, todavia, não se está aqui advogando pela proibição de 

quaisquer biografias não autorizadas, nem pelo escrutínio estrito sob o que 

pode, ou não, ser publicado e sim compreendendo que um direito de ser 

lembrado obriga a respeitar a narrativa escolhida por aquele sujeito. A devassa 

às suas informações mais íntimas sob o argumento da liberdade de expressão 

da imprensa e a importância da verdade histórica é simplista, generalista e, na 

verdade, atende muito mais a um interesse econômico da editora e do autor do 

que um interesse público. A argumentação que se finca na lógica da pessoa já 

estar morta é ainda mais frágil, como expõe Cavalieri no mesmo voto citado na 

decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça: 

 
Se a honradez ou a boa fama de um nosso antepassado reflete sua 
luz benéfica sobre o nosso nome e a lembrança da honorabilidade 
dele constitui um prestígio para nós no seio da sociedade, de modo 
que a sua boa fama se torna um direito nosso, o descrédito lançado 
sobre a memória de um nosso parente morto projeta igualmente 
sobre nós sua sombra funesta e de certo modo nos comunica o 
mesmo desdouro, vexando-nos e diminuindo o nosso valor moral. O 
respeito aos mortos outra coisa não é que o respeito à integridade 
moral dos seus descendentes e a consideração que desfrutam junta à 
sociedade. O direito violado pela ofensa aos mortos é, portanto, um 
verdadeiro e próprio direito que reside na pessoa dos seus parentes 
supérstites.561 

 

Percebe-se que Cavalieri defende que o dano à memória do morto é, na 

verdade, um dano reflexo aos direitos da personalidade dos parentes vivos. 

Posicionamento com o qual não coaduno em toda a sua extensão, tendo em 

vista todo desenvolvimento anteriormente feito sob a titularidade dos direitos da 

personalidade e o respectivo direito de ser lembrado.  

Não nego, todavia, a possibilidade de haver concomitantemente ofensa 

aos direitos da personalidade dos parentes vivos, mas esse dano se dá de 

forma direta e com outro fundamento dentro da teoria da responsabilidade 

civil.562 Como um terceiro exemplar, além do dano ao direito de ser lembrado e 

 
561 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 521.697/RJ, 4ª turma. Relatoria: 
Cesar Asfor Rocha. 16.02.2006.  
562 É possível interpretar a responsabilidade civil hoje com três funções primordiais. 
Primeiramente, há uma função compensatória, a sua função principal, que é responsável pela 
reparação integral dos danos sofridos. Há também uma função dissuasória, como aquelas 
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o dano ao direito da personalidade próprio do parente vivo, existe o 

denominado dano por ricochete, em que há uma relação triangular entre a 

ofensa à pessoa e indiretamente o dano sofrido pelo parente dentro da lógica 

do nexo de causalidade, normalmente utilizada para o dano morte e as ofensas 

subsequentes ao patrimônio moral dos membros familiares mais próximos.  

No próximo tópico, se tratará da denominada herança digital, mas para 

elucidar essa questão da diferenciação dos supostos danos morais decorrentes 

do direito de ser lembrado, do dano direito e do dano por ricochete, adianto o 

seguinte caso: alguns familiares já pleiteiam na justiça o apagamento de 

páginas em rede social de pessoas falecidas (ex.: Facebook), justificando não 

se sentirem à vontade com a permanência da lembrança advinda do perfil 

social. As homenagens de amigos e conhecidos acabam surtindo o efeito 

contrário para esses familiares, que entendem que as informações pessoais do 

morto devem ser apagadas e eles, consequentemente, possam ficar em paz.  

Certamente a permanência de uma página, em rede social, com 

homenagens carinhosas ao morto não se traduz em nenhuma ofensa ao seu 

direito de ser lembrado (1º tipo de dano a um direito da personalidade próprio) 

– muito pelo contrário, caso essa tenha sido sua intenção ao pleitear 

anteriormente a transformação do seu perfil social em um memorial quando do 

evento morte – todavia, o herdeiro moral pode tentar justificar uma ofensa a um 

direito próprio (2º tipo de dano, ex. direito à privacidade familiar), com a 

argumentação de que não consegue, dentro de seu próprio direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade, prosseguir com sua vida, sendo 

diariamente lembrado pela mídia social dos acontecimentos com o ente que se 

foi. Outro exemplar é se a ofensa ocorreu diretamente à pessoa enquanto viva, 

ou especificamente em decorrência do evento morte (ex.: dano causado por 

determinado motorista em um acidente automobilístico que levou o indivíduo ao 

falecimento), mas que afete, por motivos lógicos, de maneira indireta um dos 

parentes legitimados (3º tipo de dano a um direito da personalidade). Nesse 

 
decorrentes dos punitive damages e, por fim, há uma função preventiva, responsável por 
alertar o indivíduo, dentro da lógica da antecipação de riscos. LOPEZ, Teresa Ancona. 
Responsabilidade civil na sociedade de risco. In: LOPEZ, Teresa Ancona; LEMOS, Patrícia 
Faga Iglecias; RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz (Coords.). Sociedade de risco e direito 
privado: desafios normativos, consumeristas e ambientais. São Paulo: Atlas, 2013. p. 9. 
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último caso, se tem o denominado dano por ricochete. São situações diferentes 

que não devem ser confundidas. 

De maneira complementar, o já tão mencionado parágrafo único do 

art.12 do Código Civil permite que o cônjuge ou os parentes legitimados 

possam pedir a reparação por dano moral a direito de personalidade do de 

cujos (aqui compreendido também o seu direito de ser lembrado), incluindo 

autorizar a divulgação de escritos e de imagem que possam atingir a honra, 

boa fama e respeitabilidade do falecido. É a figura do “gestor da memória” ou 

“gestor da narrativa”. Reafirmo, todavia, que o rol de legitimados desse 

parágrafo único não é suficiente. Pergunta-se: e se os próprios “gestores da 

memória” abusarem da memória do falecido? Pode ser que exatamente esses 

parentes sejam os responsáveis por distorcer, ou por ofender interesses 

narrativos e direitos da personalidade daquele parente falecido. Pode 

acontecer também de agirem de maneira negligente na defesa da memória do 

de cujos. E, como última ponderação, o que fazer em caso de não existir 

parentes vivos para a tutela desses direitos da personalidade?563 

Por esses motivos, a própria legislação já criou outros mecanismos para 

a defesa da memória do morto. O direito de ser lembrado acaba por se inserir 

como mais um meio que tem este fim, no caso, a defesa narrativa construída 

pelo indivíduo em vida. Além da considerada figura do “gestor da memória”, é 

possível considerar também outros tipos de tutela. Destaca-se: “a lembrança 

celebrativa”, “a reabilitação” e “o direito genérico de respeito aos mortos”.564 

Todas essas formas também de tutelar a memória do morto. 

Por fim, se faz importante pontuar a possibilidade da aplicação do direito 

de ser lembrado aos denominados casos das “derrubadas de estátuas de 

pessoas famosas”, em decorrência de uma reinterpretação histórica de seu 

legado. Certamente assunto fascinante, mas que entendo não estar 

relacionado ao instituto do direito de ser lembrado. O motivo é bastante simples 

e já devidamente abordado nesta tese: o direito de ser lembrado serve para a 

proteção de direitos da personalidade ofendidos (durante à vida ou posterior a 

ela) de caráter personalíssimo e em decorrência de uma escolha narrativa do 

indivíduo. É a informação estritamente pessoal – como no caso de alguns 

 
563 DANTAS, Fabiana Santos. Direito fundamental à memória. Curitiba: Juruá, 2010. p. 92. 
564 DANTAS, Fabiana Santos. Direito fundamental à memória. Curitiba: Juruá, 2010. p. 92. 
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relatos abordados na biografia de Garrincha – ou daqueles discutidos nos 

casos já citados do direito ao esquecimento.  

Quando uma pessoa é homenageada com uma estátua, um nome de 

rua, ou praça é porque – teoricamente – alcançou suficiente mérito para 

merecer os louros coletivos de determinados representantes do povo 

responsáveis pela homenagem. Se posteriormente a reinterpretação histórica 

chega à conclusão de que aquele indivíduo não é merecedor de honrarias, se 

trata de uma discussão de outra seara, não mais da dos direitos da 

personalidade. Ninguém constrói uma narrativa pessoal para posteriormente 

ser merecedor de virar estátua. São determinadas pessoas detentoras de 

poder político, em determinado período, que assim o fazem. A derrubada da 

estátua, a mudança de nome de praça, estádio de futebol, dentre outros são 

sanções voltadas à homenagem e apenas indiretamente ao homenageado, sob 

pena de se impossibilitar a releitura dos fatos e dos ídolos que moldaram a 

história de determinado povo. 

Diferente é o exemplo da denominada herança digital. Nesse caso, se 

está claramente trabalhando com bens componentes da narrativa do indivíduo, 

de caráter personalíssimo e que exemplificam mais uma lógica temporal desse 

instituto: o presente influenciando o futuro. 

 

5.4 – A herança digital 

 

Um dos exemplos a se evidenciar que o direito de ser lembrado oferta 

soluções a alguns dos questionamentos mais interessantes do Direito Civil 

contemporâneo é a questão da herança digital. Esse exemplo trabalha na 

lógica temporal do presente-futuro, isto é, em decorrência de determinadas 

decisões presentes sobre a extensão do que deseja ser compartilhado após a 

sua morte, o indivíduo permite antecipadamente selecionar qual narrativa que 

passará a ser lida dentro de sua “biografia póstuma”.  

Outra lógica temporal do direito de ser lembrado também se aplica ao 

caso da herança digital. No caso de o indivíduo não decidir, em momento 

adequado, qual deveria ser a destinação e a extensão a ser dada ao 

compartilhamento de seus bens digitais, caberá também ao seu gestor da 

memória – não necessariamente seu herdeiro patrimonial – tal decisão. Nesse 
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caso, há uma inversão da lógica temporal. O direito de ser lembrado passa a 

funcionar dentro do nexo: presente-passado, em que se busca, a partir de 

determinado processo reminiscente de interpretação conteudista, preservar 

determinada história de vida de um ente que já se foi. Nesse último aspecto, se 

destaca o caráter do direito de ser lembrado como direito de defesa.  

Mas, afinal, como preservar essa história a partir da denominada 

herança digital? Inicialmente, como esta tese buscou demonstrar ao longo de 

toda a sua extensão, se deve começar a análise dos variados institutos a partir 

de uma interpretação semântica dos termos que se procura compreender. Aqui 

se tem a conjugação dos termos “herança” e “digital”. 

A herança é um direito fundamental que consta no rol dos direitos do art. 

5º da Constituição da República.565  Herança pode ser conceituada como o todo 

unitário que, na verdade, é um conjunto de direitos e obrigações, que acaba se 

transmitindo a uma ou mais pessoas em decorrência do falecimento de 

determinado indivíduo. A principal diferença de uma herança típica para uma 

herança digital é que essa última tem um objeto mais específico, qual seja, o 

patrimônio virtual do de cujos, que inclui tudo que ele pôde guardar em espaço 

virtual quando em vida,566 isto é, seus bens digitais. 

A discussão sobre o que é “bem” remete às mais antigas discussões da 

civilística. De acordo com Caio Mário da Silva Pereira, “bem” é tudo aquilo que 

nos agrada, abrangendo desde dinheiro até a etérea alegria de viver. O bem 

jurídico, por sua vez, se circunscreve àquele amparado pela ordem jurídica, 

nos quais a alegria de viver e os demais anseios espirituais ficam de fora.567 

Bens jurídicos são, desse modo, quaisquer utilidades física ou ideal que 

possam incidir na faculdade do agir do indivíduo, abrangendo tanto aquelas 

suscetíveis de apreciação pecuniária quanto as sem valor econômico.568 

 
565 Art. 5º da CF: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXX – é 
garantido o direito de herança. In: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 
566 PEREIRA, Gustavo Santos Gomes. Herança digital no Brasil: o projeto de lei n. 4.099/2012 
e seus possíveis impactos sobre a defesa póstuma dos direitos da personalidade. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 41-42. 
567 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Introdução ao direito civil; teoria 
geral do direito civil. Vol. 1.  20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 400-401. 
568 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Atualização de Edvaldo Brito e Reginalda 
Paranhos de Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 179. 
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Por sua vez, o vocábulo digital advém do latim, digitus, que significa 

dedos. Os dedos têm como característica sua utilização para a denominada 

contagem discreta. O sistema digital se contrapõe ao sistema analógico, pois o 

primeiro utiliza além de uma linguagem discreta, uma linguagem descontínua 

na análise de dados, enquanto o sistema analógico funciona a partir da 

utilização de intervalos contínuos para representar determinada informação. 

Em uma linguagem mais técnica, bens digitais podem ser definidos, como: 

 
os conjuntos organizados de instruções, na forma de linguagem de 
sobre nível, armazenados em forma digital, podendo ser interpretados 
por computadores e por outros dispositivos assemelhados que 
produzem funcionalidades predeterminadas. Possuem diferenças 
específicas tais como sua existência não-tangível de forma direta 
pelos sentidos humanos e seu trânsito, por ambientes de rede 
teleinformática, uma vez que não se encontram aderidos a suporte 
físico.569 

 

 Os bens digitais, assim, são uma espécie de software que podem ser 

transmitidos de uma máquina para a outra na forma de fluxos de elétrons, os 

denominados bits. Por esse motivo, como são também uma forma de energia, 

não é incorreto compreendê-los como bens móveis a partir de uma leitura 

condizente com o art. 83, I do Código Civil.570 Ressalta-se, todavia, a exceção 

que deve ser dado a esses bens digitais quando componentes do “todo da 

herança”, que, por dispositivo legal, são equiparados a bens imóveis.571 

Assim já se torna possível definir a herança digital como aquela de 

“conteúdo imaterial, intangível, incorpóreo, de titularidade do falecido, 

composto pelo acervo de bens digitais, acumulados e armazenados pelo de 

cujos no plano virtual, no decorrer de sua vida”.572  

É importante ressaltar que a legislação pátria não proíbe a herança 

digital. Apesar do silêncio quanto ao tema, uma vez que nem mesmo a recente 

Lei de Proteção de Dados pessoais (Lei n. 13.709/2018), que entrou em vigor 

no ano de 2020 com o objetivo de também modificar o igualmente recente 

 
f. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2002. p. 93. 
570  Art. 83 do CC/02: Consideram-se móveis para os efeitos legais: I - as energias que tenham 
valor econômico. In: BRASIL. Código Civil. Artigo 83 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 
2002. 
571  Art. 80 do CC/02: Consideram-se imóveis para os efeitos legais: II - o direito à sucessão 
aberta. In: BRASIL. Código Civil. Artigo 80 da Lei n. 10.406, de 01 de janeiro de 2002. 
572 CADAMURO, Lucas Garcia. Proteção dos direitos da personalidade e a herança digital. 
Curitiba: Juruá, 2019. p. 105. 
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Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), tratou da temática, dessa forma, 

não há quaisquer impedimentos para que os bens digitais componham a 

sucessão testamentária.  

O caput do art. 1.857 do Código Civil é claro em dispor que: “Toda 

pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de 

parte deles, para depois de sua morte”.  Ou seja, o artigo da codificação civil 

não impede que o testamentário disponha de quaisquer tipos de bens próprios, 

incluindo os digitais. No mesmo sentido, deve ser lido o art. 1791 do Código 

Civil que dita que a herança engloba um todo unitário, incluindo nessa 

interpretação bens imateriais que são, por sua vez, boa parte da herança 

digital. Particularmente, o art. 1.857, § 2º do Código Civil573 deixa claro a 

possibilidade de o testamento ter disposições não patrimoniais, uma vez 

possibilitar, por exemplo, que conste nele situações como o reconhecimento de 

filiação e a reabilitação do indigno.  

A herança digital acaba abarcando bens de valor econômico, como 

coleções de livros eletrônicos, músicas, domínios na internet, aplicativos 

adquiridos, contratos eletrônicos, moedas digitais, como os bitcoins, e até 

materiais de autoria própria, como músicas compostas, poesias, textos e fotos 

artísticas. Há também bens sem valor econômico, ou de valor irrisório, como 

senhas, postagens em blogs, e-mails, tweets, perfis em redes sociais e fotos 

pessoais. Alguns desses bens digitais se encontram em dispositivos de 

armazenamento digital, como pen-drives e hd’s externos e outros são 

guardados na denominada “nuvem”.  

Não é muito difícil perceber que tanto alguns bens de valor econômico 

como alguns desprovidos de tal valoração carregam um enorme peso 

sentimental que definem por muito a história de vida daquele indivíduo. 

Atualmente, boa parte de nossa vida social está inserida dentro de um 

ambiente virtual, no qual esses bens são constantemente acumulados e 

posteriormente são objeto de trocas, compras, vendas e demais negócios 

jurídicos. As redes sociais, por sua vez, possibilitam um novo tipo de 

construção de identidade. As variadas ferramentas tecnológicas nelas 

 
573  Art. 1.857 do CC/02: Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos 
seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte. § 2º São válidas as disposições 
testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha 
limitado. In: BRASIL. Código Civil. Artigo 1857 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
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existentes permitem o que se pode chamar de “contexto comunicativo”, uma 

vez que se escolhe de que forma será apresentada determinada identidade em 

um espaço público, qual seja, em um respectivo contexto informacional. Deve-

se ressaltar que uma peculiaridade da construção dessa identidade nas redes 

sociais é que ela não se esgota em si, tendo em vista que normalmente produz 

consequências na “vida real” das pessoas.574 

Outra peculiaridade é que esse conjunto de dados e informações, que 

constituem o perfil narrativo escolhido pelo indivíduo, nas respectivas redes 

sociais, são formados de maneira dialógica, isto é, as interações entre os perfis 

constituem uma narrativa conjunta, em que o compartilhamento de 

determinado conteúdo representa também certa interferência na narrativa 

pessoal do outro indivíduo. Normalmente, um perfil social não é composto 

apenas pelas fotos, mensagens e textos do usuário instituidor daquela página, 

existe uma interação com outros perfis que comentem, curtem e participam 

conjuntamente daquela construção narrativa.  

O caráter dialógico desse ambiente virtual permite aferir que boa parte 

de nossa vida social se transmudou para esse ciberespaço. Reuniões sociais, 

acadêmicas e profissionais são cada vez mais realizadas no meio informático, 

especialmente em períodos de necessário distanciamento social. Amizades 

são feitas e desfeitas sem que os indivíduos tenham trocado um olhar, ou 

apertado as respectivas mãos. Longos textos são escritos, em que as pessoas 

expõem seus – até então – mais íntimos segredos. Polêmicas opiniões são 

emitidas, desavenças são feitas em poucos caracteres, relacionamentos 

amorosos são iniciados e encerrados, bloqueia e depois desbloqueia 

determinada pessoa, ou seja, vive-se em um “espaço on-line” de forma paralela 

à vida real, ou será que esse contexto se tornou a própria vida? 

Hoje não há muita dúvida que os perfis nas redes sociais representam 

uma forma com que a pessoa escolhe se apresentar no espaço público. Há 

aqueles que não deixam de postar nenhum momento do dia por mais prosaico 

que seja o acontecimento, há aqueles que preferem compartilhar apenas os 

grandes momentos: viagens, nascimentos, casamentos, aniversários etc. A 

maioria vende a imagem do sucesso, das conquistas e dos felizes 

 
574 DURANTE, Massimo. The Online Construction of Personal Identity Through Trust and 
Privacy. Information, University of Torino, Law School, v. 2, n. 4, p. 594-620, 2011. p. 595-596. 
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acontecimentos, mas há também os que fazem reflexões sobre a vida, 

acreditando que o compartilhamento também dos maus momentos e das 

tristezas é igualmente importante na exteriorização de suas significações. 

Existem também aqueles que mal colocam imagens, ou escritos sobre si 

mesmo e, sim, dissertam sobre as coisas da vida que lhe importam, ou lhe dão 

mais prazer, como as vitórias de seu time de futebol, sua paixão por plantas, 

resenhas de seus livros favoritos de fantasia, ou o resultado de sua arte 

culinária. Em todos esses casos não se precisará ver o rosto da pessoa para o 

amigo, também virtual, interpretar adequadamente os imports daquele 

indivíduo. Os objetos, os símbolos e a exposição dos hobbies são ótimas 

formas de transmitir também a sua narrativa. 

Como analisava Taylor, a descoberta desses imports advém inicialmente 

de desejos significativos que são formulados a partir de articulações internas,575 

pois só a partir delas se torna possível descobrir, dentro de sua história, aquilo 

que deseja selecionar para construir a sua narrativa pública. Como 

exemplificado no subtópico 1.5.1, muitas vezes, alguns “grandes marcos” da 

vida da pessoa não estão atrelados a supostos “grandes acontecimentos”.  

Não necessariamente a pessoa quer ser lembrada pela aprovação em 

uma prova importante, ou em um concurso concorrido, ou quer ter as fotos de 

seu casamento ou do batizado do seu primeiro filho como os momentos mais 

representativos de sua narrativa. Talvez aquele período que antecedeu a 

aprovação no concurso, em que teve que viajar alguns dias para poder fazer a 

prova, ou aquele dia em casa, com o filho, em que um pequeno momento 

engraçado entre os dois ocorreu, tenha um valor significativo muito maior para 

o indivíduo do que os supostamente marcantes. É a lógica que comina a ideia 

de que o processo, muitas vezes, é mais enriquecedor que o resultado. Essa 

talvez seja uma das belezas dessas novas formas de compartilhamento social: 

permitir que a escolha dos pequenos momentos se sobreponha aos 

denominados fatos notáveis. 

De qualquer forma, essa vida paralela on-line está cada vez gerando 

uma maior quantidade de armazenamento de conteúdo digital ora de natureza 

econômica, ora de natureza exclusivamente pessoal-sentimental. Se em um 

 
575 TAYLOR, Charles. What is human agency? In: TAYLOR, Charles. Human Agency and 
Language- Philosophical Papers. Cambridge: Cambridge Press, 1985. p. 36-37. 
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passado, não muito distante, era possível, a partir da leitura de diários 

pessoais, ou cartas remetidas entre pessoas íntimas, descobrir segredos de 

determinada pessoa, hoje, o acesso a esse material on-line acaba tendo um 

resultado ainda mais intrusivo. A principal diferença para os tempos de outrora 

é que o volume de informações que vem sendo acumulado é tão grande que 

esses bens digitais acabam servindo como “consulta biográfica bruta” da vida 

de cada pessoa. O indivíduo, que passa a ter acesso a esse material, acaba se 

dando o direito de formular uma nova narrativa para o indivíduo pesquisado 

sem que esse, por motivos óbvios, tenha quaisquer direitos ao contraditório.  

Dessa forma, o que fazer, então, com essa herança digital? Como 

compatibilizá-la com o respeito ao direito de ser lembrado? 

De todo esse conteúdo on-line, certamente haverá bens – em sua 

maioria – que não detêm quaisquer valores pessoais a ensejar ofensa aos 

direitos da personalidade caso venham a ser acessados. A economicidade, ou 

não, dos bens não pode ser considerada o caráter mais importante na análise 

do conteúdo pessoal a ser protegido no bojo da herança digital e pelo direito de 

ser lembrado. Em regra, o conteúdo pessoal não terá valor econômico, uma 

vez que sua maior parte é composta por fotos, mensagens, e-mails, arquivos 

de apresentação sem quaisquer economicidades. Todavia, é possível imaginar 

algumas fotos artísticas, ou alguns textos escritos que estavam direcionados à 

publicação, que, de certa forma, seriam também de caráter personalíssimo. 

Existem também os bens digitais sem conteúdo pessoal, mas com valor 

econômico. Nesse rol se tem, por exemplo, os jogos on-line, as músicas e os 

livros didáticos adquiridos pelo usuário, em que não há muita controvérsia 

sobre a possibilidade de se transferir como herança digital para os respectivos 

herdeiros patrimoniais. Ressalta-se, todavia, o problema cada vez mais 

frequente dos denominados “termos de serviços das empresas”, em que 

constam cláusulas proibitivas de sucessão de conteúdo on-line pelo usuário 

adquirente em decorrência dos bens digitais não serem verdadeiramente de 

sua propriedade. Por mais que se possa argumentar que tais cláusulas 

deveriam ser afastadas por constarem normalmente de contratos de adesão e 

desrespeitarem os ditames do 4º do art. 54 do Código de Defesa do 
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Consumidor,576 na prática não estão sendo. Certamente esse deverá ser um 

dos pontos a ser futuramente analisado com mais prudência no estudo da 

herança digital. 

Hoje já se percebe a confecção de inventários digitais que são 

exemplares perfeitos de outra mudança no direito sucessório atual que é o 

denominado planejamento sucessório. No bojo desse planejamento, além de 

questões clássicas, como a divisão das quotas de empresas familiares, 

certamente se necessitará resolver a problemática dos bens pessoais da 

herança digital. O que fazer no caso de silêncio do usuário sobre a destinação 

de seus bens digitais? Como compatibilizar tal regulamentação com o respeito 

ao seu direito de ser lembrado? Como se daria, então, essa transmissão de 

conteúdo personalíssimo? Seria de forma automática e junto com os demais 

bens do indivíduo? Pois bem, tratar-se-á desse ponto. 

 

5.4.1 – A herança digital compreendida sob o enfoque do direito de ser 

lembrado 

 

A destinação dos bens digitais e de conteúdo pessoal acaba se tornando 

indagação importante que este direito de ser lembrado se propõe também a 

resolver. Permito dividir o direito de ser lembrado no que tange à herança 

digital em dois aspectos. O primeiro de caráter propositivo, em que o indivíduo 

formula determinada narrativa a ser ofertada sobre a sua pessoa para o 

momento posterior a sua morte e, em outro aspecto, há o caráter protetivo, em 

que há uma tutela de sua memória a partir da não-exposição de seu material 

digital acumulado e de índole estritamente pessoal quando não houver decisão 

anterior a respeito de sua destinação. 

De acordo com a definição do instituto, acostada no tópico 5.2 desta 

pesquisa, o direito de ser lembrado é o poder de ofertar uma narrativa e 

protegê-la de distorções indevidas. Como essa narrativa necessita algumas 

vezes de tutela até em relação aos próprios parentes e respectivos herdeiros 

 
576 Art. 54 do CDC: Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela 
autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou 
serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. § 
4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com 
destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. In: BRASIL. Código de Defesa do 
Consumidor. Artigo 54 da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
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patrimoniais, caberá, em primeiro plano, a esse indivíduo definir a extensão do 

que deseja ser posteriormente compartilhado. Esse conjunto de bens digitais 

não só demonstra as preferências do sujeito, como revela também intimidades 

que podem vir a ser descobertas a partir do acesso às mensagens, aos posts, 

aos e-mails, às fotos e outros materiais de cunho estritamente pessoal. 

Enorme importância também deve ser dada aos perfis do indivíduo nas 

variadas redes sociais que ele participava e que cumpram a função de 

corresponder a uma escolha de sua narrativa pública enquanto aqui presente. 

A forma com que parentes e amigos, de cada pessoa falecida, lidam com essa 

situação é bastante diversa. Há aqueles que acham adequada a ideia de se 

criar um memorial para o falecido em suas páginas nas redes sociais, 

permitindo mensagens, vídeos e abrindo a oportunidade para que amigos 

possam fazer as devidas homenagens. Entendem que, dessa forma, 

conseguirão passar pelo importante processo de luto. Outros parentes, por sua 

vez, acreditam que a melhor forma de lidar com esses bens digitais é apagar 

todo o conteúdo e deixar o falecido – e a família – descansar em paz seja por 

motivos religiosos, psicológicos dos próprios familiares, ou mesmo sociais 

daquele núcleo. 

É comum perceber que esses perfis em redes sociais acabam se 

transformando em verdadeiro “muro de lamentações” logo após o falecimento 

do instituidor daquele perfil. Inúmeras homenagens ao “amigo virtual” são 

postadas logo após a sua morte. Não é incomum também perceber que 

algumas pessoas que não souberam, ou mesmo esqueceram da morte 

daquele indivíduo continuam mandando mensagens para ele, incluindo 

rotineiros: “parabéns e muitos anos de vida” no dia do seu aniversário. Não é 

muito difícil constatar que esse fato pode se traduzir em verdadeiro martírio 

para os parentes e amigos mais próximos do morto, ofendendo também os 

seus respectivos direitos da personalidade. Como analisado no tópico anterior 

aqui não se trataria das discussões atinentes ao direito de ser lembrado e sim à 

proteção dos direitos da personalidade dos respectivos parentes vivos. 

Dessa maneira, o primeiro pressuposto que deve ser respeitado é a 

escolha antecipada e personalíssima do indivíduo. Se ele decidir que todos 

seus bens digitais (ex. mensagens, fotos, textos, tuites etc.) devem ser 

apagados quando de seu falecimento, assim deve ser feito pelo provedor do 
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conteúdo ou pela respectiva rede social.  Essa é a forma correta de se 

respeitar seu recorte narrativo com as respectivas projeções que ele decidiu 

ofertar. Outrossim, deve ser igualmente acolhida a decisão do indivíduo de 

tornar determinada pessoa responsável por gerenciar seus bens digitais após a 

sua morte. Incluindo os diversos perfis em redes sociais. Como uma terceira e 

mais moderna opção, existe a possibilidade de se utilizar de determinados 

programas tecnológicos para construir uma narrativa inédita mesmo após a sua 

morte. 

Em relação a essa última alternativa, é possível imaginar a criação de 

conteúdo inédito pós-falecimento, isto é, a pessoa pode, por exemplo, gravar 

várias mensagens de vídeo, texto, quiçá, hologramas para compartilhar com 

seus amigos e parentes na rede social, ou direcionados a determinadas 

pessoas específicas e em determinado período após a sua morte. De forma 

exemplificativa, pode requerer que determinada mensagem seja entregue ao 

seu filho em todos os dias de seu aniversário. Algumas empresas já vêm 

ofertando serviços de tal natureza para gerenciamento dos bens digitais após a 

morte do indivíduo, como a Eterniam e a Mi Legado Digital. 

A ideia dessas novas redes sociais de compartilhamento de conteúdo, 

após a morte do indivíduo, permite imaginar exemplos ainda mais extremos, 

como aquele narrado no episódio, Volto já, da 2ª temporada da série Black 

Mirror.577 

 Essa série apresenta em seus episódios várias possibilidades de futuros 

distópicos da sociedade. No episódio em questão, se narra a história de Martha 

que, após o falecimento de seu companheiro Ash, continua se comunicando 

com ele a partir de uma recém criada rede social. Nesse novo aplicativo, existe 

uma inteligência artificial que, tendo capturado o conteúdo produzido em vida 

pelo usuário, continua interagindo com os parentes do falecido como se o 

usuário não tivesse morrido. Martha se acostuma tanto com o aplicativo que 

resolve testar uma nova versão, em que aceita uma cópia em formas humanas 

de Ash e não mais apenas a sua voz no aplicativo. Se inicialmente essa nova 

aquisição aparenta ser um acerto, resolvendo o problema de suprir a falta do 

 
577 VOLTO Já. Direção: Owen Harris. Produção: Barney Reisz. Roteiro: Charlie Brooker. 
Intérpretes: Hayley Atwell; Domhnall Gleeson; Claire Keelan. In: BLACK mirror. Londres. 
Zeppotron e Channel 4 Televison Corporation, 2013. Série de Televisão (48 min.). 
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companheiro, ao final, ela percebe que a cópia – por mais perfeita que seja – 

jamais será Ash, pois lhe falta nuances, olhares e gestos. A inteligência artificial 

não recria a humanidade das pessoas, pois pensamentos, expressões e 

desejos são percebidos por meio dos pequenos momentos, principalmente por 

aqueles mais próximos. É o ser-no-outro que também demonstra nossa 

identidade. 

Se o conceito narrado nesse episódio aparenta ser apenas mais uma 

ideia inverossímil de uma série de ficção científica, se deve constatar que se 

vive em um período em que a ficção e a realidade estão cada vez mais se 

misturando. Pois bem, as redes sociais Eter9 e Eterni.me já foram criadas com 

o fim de permitir que as pessoas possam continuar a “interagir” com seus 

parentes e amigos falecidos em termos muito próximos a ideia narrada no 

episódio da série Black Mirror.  

A Eter9, por exemplo, batiza essa inteligência artificial de “niners”, que 

permite que as pessoas se “comuniquem” com os entes falecidos uma vez ter 

capturado os assuntos rotineiramente postados pelo indivíduo enquanto vivo. 

De forma exemplificativa, a cada vitória de seu time de futebol haveria uma 

mensagem “do indivíduo” comemorando o resultado, por sua vez, o 

lançamento do novo álbum de seu cantor favorito também seria compartilhado, 

se poderia até pedir votos para os candidatos de sua ideologia política. Estaria, 

assim, curiosamente se dando vida a uma nova roupagem do “eleitor 

fantasma”.  

Todos esses exemplos nada mais são do que a eterna busca pela 

imortalidade que persegue a humanidade há milênios. A diferença é que agora 

a tecnologia e não mais apenas a religião passa a ser usada com esse 

propósito. O objetivo é, de certa forma, lutar contra uma das poucas certezas 

da vida. 

Por mais instigante e polêmico que seja essa ideia, a herança digital, 

como modelo de um direito de ser lembrado em seu caráter propositivo, traz 

exemplos e discussões mais palpáveis, como a utilização de ferramentas 

tecnológicas para deixar avisos, lembranças, mensagens para as pessoas que 

aqui permanecerem após o falecimento do indivíduo. Da mesma forma, é 

possível de antemão já estabelecer o que fazer com seu conteúdo on-line – 

com sua herança digital – escolhendo quais bens se deseja transmitir, quais 
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bens tem interesse que sejam deletados e quem seria o responsável pelo 

gerenciamento de um suposto memorial, isto é, a possibilidade de efetuar um 

planejamento sucessório de seus bens digitais, evitando a utilização do direito 

de ser lembrado apenas como um direito de defesa.  

Esse é um direito que deve ser ofertado ao indivíduo, de maneira 

antecipada, dentro do caráter propositivo do direito de ser lembrado. A pessoa 

passa a ter o poder de delimitar uma narrativa e ofertá-la mesmo após a sua 

morte, ou, ao menos, direcionar para alguém de confiança essa tarefa. Por 

conseguinte, se tem a possibilidade de escolher de forma antecipada os limites 

de seus bens digitais e criar materiais a serem compartilhados futuramente 

como forma de continuar uma narrativa que não se encerra com a sua morte. 

O direito de ser lembrado acaba servindo como importante meio 

protetivo nos casos de ofensa a esse direito à personalidade em decorrência 

da devassa indevida a alguns desses bens digitais no post mortem. Exemplos 

começam a ser rotineiros. Como ainda não há regulamentação expressa sobre 

a destinação da herança digital, sobram duas opções para os parentes e 

amigos do falecido: acatar as regulamentações das próprias redes sociais ou 

procurar a tutela nos tribunais. 

O direito de ser lembrado com seus princípios próprios e sua respectiva 

carga valorativa visa solucionar esse problema. Inicialmente, há uma situação 

jurídica a demandar a tutela do direito (a permanência de perfis em redes 

sociais mesmo após o falecimento do indivíduo), há a necessidade de respeitar 

a memória do morto (um direito da personalidade) e há  interesse de parentes 

e amigos – e seus respectivos direitos – em solucionar a questão para dar azo 

a suas próprias necessidades (paz de espírito, descoberta sobre a causa da 

morte etc.). 

Como afirmado, a solução para esse dilema passa inicialmente pelo 

respeito à vontade do de cujos. Dentro de uma ideia que defende o direito à 

sua própria narrativa, nada mais correto do que permitir que ele previamente 

decida o que fazer com seus bens digitais, incluindo seu perfil na rede social, 

suas mensagens pessoais, seus e-mails dentre outros bens de caráter 

personalíssimo. Assim caberia às plataformas de conteúdo e redes sociais 

disponibilizarem, de antemão, opções para que essas escolhas possam ser 
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feitas quando em vida, ou melhor, a partir do momento em que cada usuário 

ingressasse nas respectivas plataformas. 

Atualmente, não há essa obrigatoriedade de escolha pelo usuário 

quando começa a participar de determinada rede social, existindo apenas 

alguns aplicativos, em cada uma dessas redes, que permitem a escolha prévia 

da destinação de seu respectivo perfil, limitado, todavia, a poucas opções. 

De forma exemplificativa, o Facebook oferece duas opções. Existe a 

possibilidade de indicar um herdeiro para cuidar da conta transformada em 

memorial ou simplesmente excluir a conta. No silêncio da pessoa, o perfil será 

automaticamente transformado em memorial. Esse memorial costa a 

expressão: “em memória de”, no qual os amigos poderão compartilhar 

lembranças na linha de tempo do usuário da rede social, mantendo o conteúdo 

anteriormente feito pelo indivíduo. Existem, todavia, algumas limitações, como 

esses perfis transformados em memoriais deixam de ser exibidos em espaço 

público e não aparecem mais como sugestão de amizade para outros usuários 

da rede. A pessoa antecipadamente pode indicar também um “contato 

herdeiro”, que será responsável por cuidar desse memorial, tendo poderes para 

aceitar novas solicitações de amizade, fixar publicação em homenagem ao 

falecido, excluir publicações entre outros poderes. Na falta de uma indicação 

de um “contato herdeiro” e sem a escolha pela exclusão da página, o perfil é 

automaticamente transformado em memorial sem quaisquer poderes de 

modificação posteriores ao falecimento.578 

Curiosamente essa figura do mantedor da página e do administrador do 

conteúdo do memorial do usuário acaba por se transformar em verdadeiro 

legatário instituído pelo de cujos, um herdeiro digital de seu conteúdo on-line 

com poderes relativamente restritos para atualização do perfil.579 O Facebook, 

todavia, impõe algumas limitações a esse contato escolhido. O legatário on-line 

não poderá ler as mensagens privadas do usuário falecido, nem postar 

mensagens na rede como se fosse o antigo usuário.  

 
578 O que acontecerá com minha conta do Facebook se eu falecer? Central de Ajuda. 
Facebook, c2021. Disponível em: https://www.facebook.com/help/memorialized. Acesso em: 23 
dez. 2020. 
579 FRANTZ, Sâmia. Herança digital e direito sucessório: tudo o que você precisa saber. SAJ 
ADV, 2019. Disponível em: https://blog.sajadv.com.br/heranca-digital/. Acesso em: 02 maio 
2020. 

https://www.facebook.com/help/memorialized


299 

 

O Instagram, por sua vez, oferece as mesmas opções: a transformação 

do perfil em memorial, ou a exclusão da conta a partir do prévio preenchimento 

de um formulário on-line. O Twitter, de maneira mais restrita, permite apenas 

que os familiares, documentalmente comprovados, baixem todos os tweets 

públicos do falecido e peçam posteriormente a exclusão do perfil associado.580  

O Google, por seu turno, é um caso que merece mais atenção. 

Atualmente, funcionando não apenas como ferramenta de pesquisa, mas como 

verdadeiro provedor de conteúdo, o que reafirma a ideia de sua 

responsabilização pelo conteúdo disponibilizado, ele oferece o serviço de 

excluir a conta a partir de um determinado momento de inatividade, controlado 

pelo seu denominado “gerenciador de contas inativas”. Esse prazo é escolhido 

pelo próprio usuário. Por exemplo, se ficar mais de um ano sem utilizar a conta 

do Google, alguém previamente escolhido pelo usuário receberá uma 

notificação de que determinada conta está inativa. Essa pessoa passa a ter a 

autorização, caso assim previamente definido pelo usuário, para acessar os e-

mails, blogues, vídeos no YouTube e até fazer download de dados do usuário 

inativo.581 Caso a pessoa não deixe qualquer instrução, caberá a um comitê 

interno do Google definir, a pedido de um familiar, sobre o que fazer com 

aquela conta inativa, incluindo a possibilidade de repassar para esse familiar 

toda a movimentação da pessoa falecida. 

A leitura das possibilidades ofertadas pelo Facebook e pelo Google 

sobre a destinação dos dados após o falecimento do indivíduo mostra que a 

prévia escolha é a melhor forma de se fazer respeitar seu direito de ser 

lembrado, dentro dos parâmetros escolhidos para sua narrativa na lógica 

prospectiva do direito de ser lembrado. Entretanto, a grande maioria das 

pessoas não fará tal escolha em vida (como se constata diariamente na 

ausência de disposições testamentárias gerais), o que, cada vez mais, gerará 

inúmeros problemas nessa seara. 

Percebe-se pelas diferentes regulações que derrogar às empresas 

multinacionais a normatividade desse amplo direito não é a melhor forma de 

 
580 Como entrar em contato com o Twitter para falar sobre a conta de um familiar falecido. 
Central de Ajuda. Twitter, c2021. Disponível em: https://help.twitter.com/pt/managing-your-
account/contact-twitter-about-a-deceased-family-members-account. Acesso em: 21 dez. 2020. 
581 Sobre o Gerenciador de contas inativas. Central de Ajuda. Google, c2021. Disponível em:  
https://support.google.com/accounts/answer/3036546. Acesso em: 23 dez. 2020. 

https://help.twitter.com/pt/managing-your-account/contact-twitter-about-a-deceased-family-members-account
https://help.twitter.com/pt/managing-your-account/contact-twitter-about-a-deceased-family-members-account
https://support.google.com/accounts/answer/3036546
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dar uma solução equânime à questão. Da mesma forma, deixar as decisões 

acerca da herança digital nas mãos exclusivamente dos herdeiros patrimoniais 

também entendo que não seja o caminho correto a respeitar o direito de ser 

lembrado do indivíduo. Pergunta-se: será que o falecido gostaria que seus 

parentes lessem suas mensagens privadas, assistissem seus vídeos íntimos, 

suas conversas em chats de relacionamento? Será que todas suas fotos 

deveriam integrar automaticamente o patrimônio dos herdeiros patrimoniais? 

Certamente para alguns usuários isso não seria problema algum, mas, para 

outros, haveria seguramente um desrespeito à forma como gostariam de ser 

lembrado dentro de seu recorte narrativo. 

Deve-se compreender, inicialmente, que as redes sociais possuem 

vários graus de proteção à privacidade. O usuário pode escrever determinado 

texto e postar na sua página principal para que todos leem, pode simplesmente 

limitar a postagem a determinados amigos, pode mandar mensagens privadas 

para uma determinada pessoa, ou pode meramente salvar determinado 

conteúdo para si próprio. Considerar que todo esse conjunto possa ser 

transmitido automaticamente aos herdeiros é um desrespeito tanto aos direitos 

da personalidade no post mortem, protegido pela legislação civil, como uma 

ofensa aos indivíduos vivos que trocaram mensagens de caráter pessoal e 

confidencial com esse indivíduo. Obviamente, essa problemática é antiga, pois 

sempre houve cartas e diários manuscritos, mas nunca na potencialidade de 

devassa à intimidade como nas modernas redes de interação. 

Particularmente, quanto aos perfis na rede social, uma solução passa a 

ser interpretá-los como verdadeiras biografias do indivíduo. Dessa forma, se 

está dando a eles a proteção da Lei de Direito Autoral, particularmente o 

dispositivo do art. 24 §1º da Lei n. 9.610/98. Destaca-se que os direitos 

autorais têm natureza dúplice, abrangendo tanto um aspecto patrimonial 

quanto um aspecto pessoal. O aspecto pessoal tem inegável natureza 

personalíssima, enquanto o aspecto patrimonial é o direito de explorar 

economicamente a respectiva criação. O Brasil, assim, adotou a teoria dualista 

que separa os direitos autorais dos direitos morais, esses últimos que são 
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desdobramentos dos direitos da personalidade do autor.582 O mencionado art. 

24 da Lei de Direitos autorais tem os seguintes ditames: 

 
Art. 24. São direitos morais do autor: 
I – o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 
II – o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou 
anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; 
III – o de conservar a obra inédita; 
IV – o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer 
modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam 
prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; 
V – o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 
VI – o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma 
de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização 
implicarem afronta à sua reputação e imagem; 
VII – o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se 
encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio 
de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar 
sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a 
seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano 
ou prejuízo que lhe seja causado. 
§ 1º Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos 
a que se referem os incisos I a IV. 

 

Por um lado, da leitura do § 1º desse art. 24 da Lei de Direito Autoral, se 

percebe que há uma seleção de determinados direitos, de caráter patrimonial, 

que são transmitidos com a herança. Por outro lado, os direitos dos incisos V a 

VIII não estão abrangidos pelo dispositivo do parágrafo primeiro, incluindo 

aquele direito insculpido no inciso VII, qual seja, o de ter acesso ao exemplar 

único da obra.  

Conclui-se, assim, que ao interpretar o perfil em rede social como uma 

biografia on-line do indivíduo, que compartilha seus pensamentos, escritos, 

fotos e vídeos, estar-se-ia impedindo que houvesse o acesso, por partes dos 

sucessores, à sua obra única, que é o que verdadeiramente acaba se 

transmudando os diversos perfis nas redes sociais.583 Percebe-se a defesa de 

tal ideia tanto a partir da utilização da lógica dos direitos da personalidade, 

representado pelo direito de ser lembrado, quanto pela proteção ofertada pela 

Lei dos Direitos Autorais. 

 
582 ALMEIDA, Juliana Evangelista de. A tutela jurídica dos bens digitais após a morte: análise 
da possibilidade de reconhecimento da herança digital. 2017. 180 f. Tese (doutorado). 
Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2017. p. 47. 
583 ALMEIDA, Juliana Evangelista; ALMEIDA, Daniel Evangelista Vasconcelos. Direito à “morte” 
digital? Publica Direito. Belo Horizonte, 2015. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e3f8cedce7f1fa45. Acesso em: 17 maio 2020. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e3f8cedce7f1fa45
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Pelo exposto nesse tópico, concluo que, em caso de silêncio do usuário 

da rede social sobre a destinação prévia de seus bens digitais, a melhor opção, 

em respeito a seu direito de ser lembrado, passa a ser a não-transmissão de 

quaisquer de seus bens pessoais, mesmo que eles tenham algum valor 

patrimonial. Certamente, a maioria desse conteúdo pessoal já não tem mesmo 

valor monetário, mas mesmo que exista a potencialidade de alguma valoração 

(ex.: um diário on-line sobre os últimos anos de vida de alguém famoso, que 

poderia posteriormente ser vendido a alguma editora), essa não pode servir 

como justificativa para a transmissão de conteúdo pessoal sem a sua prévia 

autorização.  

A vida pode ter sido encerrada, mas o resultado de suas ações e, acima 

de tudo, o conjunto de sua obra permanece como emanação da memória, se 

traduzindo como exemplar de um verdadeiro direito de ser lembrado. Não se 

deve macular todo esse conjunto biográfico com a justificativa de existir um 

“direito à curiosidade” pelos herdeiros sobre os escritos, fotos e vídeos mais 

particulares do falecido. As ações judiciais propostas em que membros da 

família do falecido justificam a necessidade de ler esse material pessoal com o 

fim de descobrir a motivação da morte do indivíduo (ex.: doença não informada, 

suicídio) só teria alguma razão de ser em caso de, por exemplo, crime não 

solucionado, ou seja, de algum interesse realmente público. Sabendo-se de 

antemão que as informações apenas explicariam decisões pessoais do 

indivíduo nos momentos que antecederam ao seu falecimento, não se deve 

possibilitar a devassa desse material. As escolhas nesses momentos 

derradeiros também significam um recorte narrativo e uma forma com que a 

pessoa quis construir um epílogo para a sua vida. 

 

5.5 – A família unipessoal 

 

O próximo exemplo escolhido por esta tese para demonstrar a aplicação 

do instituto do direito de ser lembrado é direcionado a outro tema 

contemporâneo do Direito Civil, nesse caso afeto à seara do Direito de Família. 

Trata-se da denominada família unipessoal. 

Dos exemplos selecionados, inicialmente se desenvolveu a ideia no 

âmbito da responsabilidade civil (ofensas aos direitos da personalidade no post 
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mortem) e do direito sucessório (herança digital). Enquanto nesta última 

situação se trabalhou com os olhos voltados ao futuro, em que se defendeu a 

ideia de um legado para o pós-vida, na primeira situação, o objetivo se mostrou 

tutelar o passado, em que a memória encampasse a ideia de respeito a uma 

história de vida.  

No próximo tópico se terá como objetivo desenvolver a ideia do direito 

ao esquecimento, como espécie do direito de ser lembrado, que propaga a 

lógica: “quero poder ser agora o que quiser, apesar do meu passado”, essa 

família unipessoal, por sua vez, dita ao seu modo: “sou o que sou agora devido 

ao meu passado (familiar)”. Destaca-se que não são ideias antagônicas e, sim, 

realçam que o livre desenvolvimento da personalidade tempera os parâmetros 

da influência do passado na construção presente da identidade do indivíduo, 

ora afastando seus efeitos na construção da narrativa presente, ora o 

abraçando com o fim de compreender determinado estado atual de vida. 

O passado tem enorme peso na formação identitária e só se torna 

possível entender o que hoje se denomina de “identidade moderna”, quando as 

questões relativas à memória são colocadas como um dos componentes dessa 

nova personalidade dinâmica. E não é incomum essa memória desvelar 

lembranças de um passado familiar. 

Assim como outros institutos jurídicos, o conceito de família também 

passou por transformações ao longo dos tempos. Do conceito de Clóvis 

Beviláqua, em que se destacava a noção de “família legítima”, com a 

necessidade da dualidade dos sexos para os pais e o consentimento válido,584 

que impregnou o código de 1916 em uma visão patriarcal e hierarquizada, se 

transmudou para o conceito de San Tiago Dantas, que entendia a família a 

partir do ato de coesão de grupo585 e, por fim, se desaguou nos conceitos 

modernos do instituto, que, sob a égide da Constituição cidadã, interpretou a 

família de maneira mais ampla, sem os preconceitos discriminatórios de outrora 

e visando o respeito mútuo de pessoas que comungam uma vida baseada no 

 
584 BEVILAQUA, Clóvis. Direito da família. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1976. p. 16. 
585 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de 
Direito de Família. 3. ed. São Paulo: Saraivajur, 2018. p. 24-25. 
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afeto e na similitude de caracteres comuns, como o biológico, o psicológico, o 

econômico, o jurídico, o religioso e até mesmo o político.586 

A antiga visão tradicional de uma composição familiar composta por um 

homem (provedor), uma esposa (coadjuvante) e filhos (no plural) vem 

passando por constantes redefinições nas últimas décadas a partir de toda 

uma pauta de princípios, como o emancipacionismo e o secularismo. Essas 

duas lógicas pressupõem um desprendimento de impositivos morais, em que a 

liberdade se introduz como princípio motor. Primeiramente, uma liberdade 

religiosa (ou “de” valores religiosos), depois uma ideia de autonomia da 

vontade e, por fim, uma valorização da autodeterminação.587  

Nesse pensar, o princípio da dignidade da pessoa se estabelece como 

bem maior e marco interpretativo dessa ideia de autodeterminação. A família 

também, visando à tutela desse supraprincípio, teve como fim defender 

funções no bojo de um “estado familiar” pautado por ideais, como igualdade, 

socioafetividade e “dissolubilidade dos vínculos, fazendo com que os 

integrantes deixem de ser interpretados como sua pertença”.588 A família 

passou a ser interpretada como meio para o fim maior que passa a ser o 

fortalecimento dessa nova noção de dignidade humana. 

A principal característica dessa família principiologicamente interpretada 

passou a ser o afeto. De certa forma, “a afetividade singrou os mares do 

reconhecimento formal, funcionando como cimento basilar para formação 

familiar e parental na atualidade”.589 Novas formas de família, então, surgiram a 

partir desse prisma. Consagrou-se, por exemplo, a família anaparental, aquela 

baseada “apenas” no affectio e na convivência recíproca, sem que haja a 

necessária presença de genitores (ex.: duas irmãs solteiras que residem 

juntas). Consagrou-se também a denominada família eudemonista, que foi 

além da ideia de afeto, para focar em uma relação com vetor na busca da 

felicidade, isto é, a família sendo constituída por pessoas que se unem com o 

objetivo do bem viver.  

 
586 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 24. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p.13-15 
587 PORFÍRIO, Danilo. Definição e natureza jurídica do princípio da afetividade. Revista de 
Direito de Família e das Sucessões, v. 2, n. 3, p. 39-55, jan./mar. 2015. p 39. 
588 PORFÍRIO, Danilo. Definição e natureza jurídica do princípio da afetividade. Revista de 
Direito de Família e das Sucessões, v. 2, n. 3, p. 39-55, jan./mar. 2015. p. 41 
589 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de 
Direito de Família. 3. ed. São Paulo: Saraivajur, 2018. p. 39. 
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A ampliação do conceito de família, todavia, não necessariamente 

seguiu a lógica da ampliação, ou redefinição de seus componentes. A redução 

da família a uma só pessoa também vem se mostrando possível em casos no 

qual a realidade acaba por inadvertidamente se instalar sob os frios conceitos 

abstratos do Direito. Até mesmo as definições mais modernas de família (ou 

famílias, como alguns autores preferem) realçam a necessidade de 

agrupamento de pessoas, nem que essa junção seja justificada exclusivamente 

pelo afeto. Dessa forma, a noção de família unipessoal passou a necessitar de 

uma justificativa que ultrapasse até mesmo os conceitos mais recentes desse 

instituto, que não mais restringe a família aos laços do casamento ou da 

filiação, mas que busca justificativa em algum tipo de vínculo. 

Acredito que a melhor justificativa para a existência de uma família 

formada por uma pessoa só é o direito de ser lembrado. 

A ideia que entrelaça o direito de ser lembrado com a formação desse 

novo tipo familiar parte do pressuposto de que ter família é também um direito 

da personalidade, dentro da ideia que defende a existência do livre 

desenvolvimento da personalidade.590 A dimensão familiar é um integrante da 

própria personalidade individual em seu caráter bio-psíquico-social e sua 

negação, para determinadas pessoas que não componham determinados 

elementos, é colocar obstáculos à sua condição como pessoa.591 

O direito de ser lembrado acaba servindo de parâmetro para justificar a 

existência dessas novas formas de constituição familiar, realçando um aspecto 

importante desse instituto: a relação entre lembrança de um passado (familiar) 

– novamente a ideia de temporalidade – e a consequente construção da 

identidade presente:  

 
A memória, em sua extensa potencialidade, ultrapassa, inclusive, o 
tempo da vida individual. Através de histórias de famílias, das 
crônicas que registram o cotidiano, das tradições, das histórias 
contadas através de gerações e das inúmeras formas de narrativas, 
constrói-se a memória de um tempo que antecedeu ao da vida de 
uma pessoa. Ultrapassa-se a cronologia atual e o homem mergulha 
no seu passado ancestral. Nessa dinâmica, memórias individuais e 

 
590 CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de direitos da personalidade. 2. ed. Coimbra: [s.n.], 1992. 
p. 91. 
591 CARVALHO, Carla Vasconcelos. Família unipessoal. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte (MG), n. 59, p. 57-78, jul./dez. 2011. p. 
64-65. 
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memórias coletivas encontram-se, fundem-se e constituem-se como 
possíveis fontes para a produção do conhecimento histórico.592 

 

Por que, então, tutelar a família unipessoal sob essa alcunha? A 

resposta comumente encontrada é que essa seria mais uma das novas formas 

de composição familiar e que o direito não pode olvidar de proteger tal 

formatação familiar em decorrência das facticidades da própria vida. Sem 

entrar no mérito da relação entre fatos da vida e a necessidade do Direito de 

estar atento a eles, acredito que se possa procurar outra resposta para a 

necessidade de proteger um tipo familiar que aparentemente falta um de seus 

principais elementos: a pluralidade de membros. 

Existe, na verdade, um espírito de família que vai além da definição 

clássica do instituto de raiz patriarcal e laços exclusivamente sanguíneos. 

Considero não ser somente o afeto que justifica os laços existentes entre seus 

membros, mas, sim, algo maior, um sentimento de ser família, que é explicado 

pelo direito de ser lembrado. A família transcende o próprio sentido físico da 

pessoa, sendo para além um lugar da memória, guardiã viva das experiências, 

dos projetos e dos valores que a constituem. Ela tem, portanto, um sentido 

físico, biológico e, simultaneamente, um sentido simbólico, espiritual, que 

marca cada um que a compõe.593 O espírito de família se refere a uma 

continuidade de histórias que se estabelece sob aparente descontinuidade e 

em razão das próprias metamorfoses da estrutura familiar.594 

Mas o que seria esse espírito de família? É menos um objeto de 

conhecimento e mais um objeto de reconhecimento. O espírito de família não 

pode ser compreendido como uma camisa de força que impede o 

desenvolvimento individual de cada um, pelo contrário, é a consequência de 

uma imperceptível história de vida no seio de uma comunidade de valores. Ao 

se pensar em “espírito”, talvez passe a impressão de algo volátil. Mas não é o 

 
592 DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. História oral e narrativa: tempo, memória e 
identidades. Revista História Oral - Associação Brasileira de História Oral, n. 6, p. 9-25, jul. 
2003. p. 17. Disponível em: https://revista.historiaoral.org.br/index.php?journal=rho&page= 
article&op=view&path%5B%5D=62. Acesso em: 08 jan. 2021. 
593 CARVALHO, Carla Vasconcelos. Família unipessoal. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte (MG), n. 59, p. 57-78, jul./dez. 2011. p. 
66. 
594 CARVALHO, Carla Vasconcelos. Família unipessoal. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte (MG), n. 59, p. 57-78, jul./dez. 2011. p. 
67. 

https://revista.historiaoral.org.br/index.php?journal=rho&page=%20article&op=view&path%5B%5D=62
https://revista.historiaoral.org.br/index.php?journal=rho&page=%20article&op=view&path%5B%5D=62
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caso. Espírito porque é algo que se incorpora aos nossos hábitos, aos nossos 

gestos, à nossa prosa cotidiana. Sem saber o real motivo falamos, 

desenvolvemos determinadas expressões faciais, nos movemos da mesma 

forma que alguns parentes que há anos não encontramos. Como é comum 

escutar comentários da semelhança no riso daquele tio com quem se conviveu 

apenas na infância, ou da cara de preocupação com o pai que há muito tempo 

não está mais presente.595 O espírito de família é a representação da memória 

da família, sua tutela é exemplar máximo desse direito de ser lembrado. 

Esse sentimento de família vai muito além das formações tradicionais 

exemplificadas e justificadas apenas no afeto. Se a Odisseia de Homero serviu, 

no início desta tese, para demonstrar a existência de uma embrionária filosofia 

do reconhecimento, não é errado afirmar que ela também é exemplo de uma 

“odisseia familiar” em que Ulysses passa por todos os percalços para voltar aos 

seus, uma vez sua história ser constituída pelos símbolos desses. O 

sentimento de pertencimento a determinado núcleo familiar realça a ideia de 

família como refúgio, como “habitat do seu ser” e garantidor primordial do 

desenvolvimento da personalidade.596 

Várias nomenclaturas vêm sendo dadas à família unipessoal. Destaca-

se: família solitária, família single e família celibatária. Parte da doutrina 

entende que a família unipessoal seria formada também pelos solteiros, isto é, 

jovens independentes antes de formar uma família.597 Entendo que o conceito 

de família unipessoal deve ser compreendido de maneira mais restrita, uma 

vez que jovens independentes, em regra, ainda mantêm laços familiares seja 

com os pais, irmãos, tios, primos, dentre outros. Viver sozinho não pode ser 

considerado sinônimo para família unipessoal. 

Família unipessoal também não pode ser confundida com a denominada 

família monoparental, ou com a família anaparental, apesar de, às vezes, 

esses conceitos serem agrupados como se tivessem o mesmo significado. 

Ressalta-se novamente a ideia de que a família unipessoal é a família formada 

por uma só pessoa e não a família com apenas um genitor, ou a família 

baseada exclusivamente no afeto. Na verdade, afeto, que é o símbolo tão 

 
595 PIERROM, Jean-Philippe. Le climat familial. Paris: Les Éditions du Cerf, 2009. p. 144-146. 
596 PIERROM, Jean-Philippe. Le climat familial. Paris: Les Éditions du Cerf, 2009. p. 10. 
597 DA ROSA, Conrado Paulino. Curso de Direito de Família Contemporâneo. 2. ed. Salvador: 
Editora Juspodivm. 2017. p. 103-104. 
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marcante desses novos conceitos de família, não se faz essencial no conceito 

de família unipessoal, exceto se se permitir filosofar e entender o afeto a um 

período, às pessoas e aos valores que o tempo já levou. 

Rememorando novamente o conceito do direito de ser lembrado, para 

entrelaçar com o da família unipessoal, ele é um direito da personalidade que 

permite a livre oferta da narrativa a partir de recortes pessoais de sua história 

de vida, dando azo a uma luta interpessoal por reconhecimento. Assim a 

família unipessoal deve ser tutelada não por motivos simplesmente práticos, 

mas também porque, principiologicamente, é uma realidade sustentada pela 

defesa de determinados valores, como a existência de um estado passado de 

pertencimento. 

A família unipessoal é um estado momentâneo de solidão, mas solidão 

de laços físicos – sejam esses representados pelo sangue ou pelo afeto. O que 

resta é o sentimento de ter pertencido a uma comunidade de valores 

representada por sua família. São as lembranças do que se viveu, são os 

signos linguísticos em que se estava inserido, são os valores que foram 

apreendidos. A família unipessoal é um exemplar do poder da memória para a 

definição da identidade.  

Aqueles que entendem que o afeto continua sendo o principal elo que 

identifica algum agrupamento como sendo familiar e, consequentemente, não 

consideram que pessoas sozinhas possam ser classificadas como família, 

devem buscar fugir dessa falsa antinomia e entender que a relação de uma 

pessoa com a outra a partir do afeto não precisa ser necessariamente 

contemporânea, ou se dar de forma física. O afeto entre parentes que moram 

distantes permanece, assim como o sentimento de pertencimento a uma 

determinada história familiar não se desfaz com a morte de seus membros. A 

memória, compreendida como direito da personalidade, é exatamente esse elo 

temporal que traz de volta uma história afetiva e familiar. 

Exemplos não são raros. Um órfão que após a maioridade vai dividir 

uma casa com outros amigos de orfanato e acaba constituindo a denominada 

família anaparental, isto é, aquela baseada no afeto e na convivência 

recíproca. Após alguns anos, já com a vida mais encaminhada 

profissionalmente, decide morar sozinho. A pessoa, todavia, vai levar consigo a 

memória, os signos afetivos e a formação identitária daquela relação anterior 
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familiar não tradicional.598 Existe, assim, um direito de ser lembrado caso haja 

requerimento por uma proteção específica típica de entidades familiares 

tradicionais, como o advindo do bem de família.  

Outras situações podem ser assim exemplificadas: determinado idoso, 

sem filhos e sem ter sido casado, se vê num momento de sua vida sozinho 

após a morte de seu único irmão com quem dividia uma casa. Encontra-se, 

então, sem nenhum parente vivo de qualquer grau. Outra situação: uma 

criança, de terna idade, foge com seus pais de um determinado país em busca 

de melhores condições de vida em outro. Na travessia de barco, este afunda, 

morrendo os pais da criança, que, entretanto, consegue sobreviver e chegar 

finalmente ao seu destino. Sozinha, sem conhecer seus parentes do país de 

nascença e sem quaisquer laços afetivos no novo país, será que ela pode 

afirmar ainda ter uma família antes de quaisquer processos de adoção? 

 O que essas situações têm em comum, além do sentimento de solidão 

que os indivíduos carregam por ter pertencido a uma família que teoricamente 

não existe mais? Na verdade, os exemplos demonstram a continuidade do 

sentimento de pertença à determinada comunidade de valores familiares, no 

qual a memória não deixa esquecer os momentos e o direito de ser lembrado 

oferta o poder da tutela.  

Se o direito de ser lembrado é o direito de ofertar uma narrativa 

individual, se essa narrativa pode ser desenvolvida a partir das significações 

importantes que dão sentido a cada vida e se esse conjunto formado pelo 

direito ao reconhecimento e à proteção da memória individual se constituem 

em direitos da personalidade, as experiências pretéritas no seio de uma família 

(seja tradicional ou não) se traduzem em lembranças que criam uma nova 

situação jurídica a ser protegida pelo direito.  

Além de uma lógica filosófica, é possível também extrair algumas 

fundamentações legais para defender tanto a existência jurídica dessa família 

unipessoal como sua tutela em decorrência do direito de ser lembrado. 

No âmbito do direito comparado, é possível antever sua existência nos 

termos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Apesar de ser 

 
598 CARVALHO, Carla Vasconcelos. Família unipessoal. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte (MG), n. 59, p. 57-78, jul./dez. 2011. p. 
66. 
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regramento circundante aos países da União Europeia, seu conteúdo de direito 

humano permite interpretá-lo com típico escopo universalizante de normas de 

tal matiz. Pois bem, em seu art. 8º, o regramento dita que qualquer pessoa tem 

o direito ao respeito de sua vida familiar.599 Ou seja, “qualquer pessoa”, 

indiferente dos laços que a fizeram ser família. 

Nos termos da lei e da jurisprudência brasileira, tanto a Lei n. 8.009/90 

quanto a súmula 380 do STF não definem um número mínimo de pessoas para 

a constituição do bem de família. Dessa forma, é possível aplicar seus ditames 

à pessoa individualmente considerada, não importando seu estado civil, uma 

vez que o objetivo normativo é garantir a proteção do patrimônio pessoal. A 

convivência more uxório se torna essencial para a formulação do conceito de 

família, pois, a partir de uma perspectiva humanista, existe um direito 

personalíssimo que desobriga o próprio vínculo afetivo a outra pessoa se o 

objetivo passa a ser reconhecer determinados direitos mínimos.600  

Por todo o exposto, a família unipessoal se sustenta na existência desse 

direito de ser lembrado, que justifica essa nova entidade familiar não na 

presença de um vínculo (natural, afetivo, sanguíneo), mas na relação entre a 

narrativa pretérita e a defesa de uma identidade presente. Dentre os 

exemplares desenvolvidos nesta tese, é o que mais realça o caráter ético-

relacional desse instituto. 

 

5.6 – O direito ao esquecimento e o direito de ser lembrado 

 

Para concluir esta tese se escolheu, como último exemplar, a temática 

do direito ao esquecimento, compreendido como espécie do direito de ser 

lembrado. Ressalta-se que foram as indagações relativas ao tema que 

inspiraram, em um primeiro momento, a consecução deste trabalho. 

 Como desenvolvido no quarto capítulo, o direito ao esquecimento pode 

ser considerado sob vários aspectos conceituais. É um instituto que serve 

como direito protetivo contra informações defasadas e ofensivas, pode também 

 
599 Artigo 8.º: (Direito ao respeito pela vida privada e familiar). 1. Qualquer pessoa tem direito 
ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência. In: 
CONSELHO DA EUROPA. Convenção Europeia de Direitos Humanos, de 4 de novembro de 
1950. 
600 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de 
Direito de Família. 3. ed. São Paulo: Saraivajur, 2018. p. 40. 
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ser lido como um direito próprio da personalidade, ou mesmo como um instituto 

que tem como fim tutelar outros bens da personalidade, como o nome, a 

imagem, a memória, a identidade e, particularmente, a privacidade. 

Quaisquer que sejam as diferentes espécies modernas a serem 

consideradas em um amplo conceito do direito ao esquecimento, abrangendo 

tanto o direito ao esquecimento tradicional – na forma do droit à l’oubli francês 

– quanto o direito ao esquecimento on-line (nas subespécies direito à 

desindexação e direito ao apagamento do conteúdo), eles têm como objetivo 

interromper o fluxo da informação e permitir que o indivíduo possa ressignificar 

determinados acontecimentos de sua vida a partir do natural processo do 

esquecimento. 

Para evitar a indesejável justificativa que pautou a decisão do Supremo 

de se estar defendendo um direito que tem como fim apagar a memória de uma 

sociedade, o que seria inconcebível em um país como o Brasil, por que não 

defender um direito que tutele a possibilidade de lembrar? Uma lembrança 

compreendida como escolha narrativa dos fatos que pautam a personalíssima 

vida de cada indivíduo. 

Defendo que o direito ao esquecimento – em todas as suas formas – 

pode ser compreendido como uma espécie do direito de ser lembrado. O que 

inicialmente poderia aparentar uma incongruência semântica, isto é, a 

compreensão de que um “direito de esquecer” seja espécie de um “direito de 

lembrar” acaba, na verdade, por reafirmar os adequados parâmetros 

interpretativos desse direito ao esquecimento, ou seja, um direito que se 

relaciona à ideia de se “permitir esquecer” mais do que a noção de “obrigar a 

esquecer”. 

 A construção de qualquer narrativa (pessoal) demanda a seleção de 

informações, na qual determinadas passagens serão esquecidas, 

desindexadas quando constarem de plataformas de pesquisa, apagadas nas 

plataformas de conteúdo e outras narradas em adequados parâmetros 

anteriormente selecionados pelo indivíduo (direito de ser lembrado em seu 

caráter positivo). 

Utilizando-se uma comparação metafórica com a produção de um filme, 

do qual este trabalho já se utilizou de vários exemplares, é conhecimento 

comum que ao final do processo de filmagem se tem material com dezenas de 
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horas de filmagens, mas que será apenas no processo de montagem que 

várias partes serão devidamente editadas e posteriormente “coladas” com o fim 

de se construir uma história coerente em torno de duas horas de película. Em 

razão disso, várias partes serão sumariamente descartadas, enquanto outras, 

que no processo de filmagem duraram dias para serem feitas, vão ser 

resumidas a alguns poucos minutos e, por fim, será dada ênfase a momentos 

que aparentemente não tinham maior importância quando filmados.  

O direito ao esquecimento, na lógica do direito de ser lembrado, funciona 

como o momento em que se “descarta” determinados momentos da vida para 

que se possa posteriormente selecionar outros na construção de uma coerente 

narrativa individual. Não necessariamente são afastados os piores momentos, 

mas aqueles que não contribuíram para a narrativa contemporânea escolhida 

pelo indivíduo. Esses momentos continuarão sendo possíveis de pesquisa, não 

serão sumariamente deletados, mas não deverão continuar em primeira 

perspectiva quando se procurar narrar aquela história sob o prisma  escolhido. 

O direito de ser lembrado permite construir uma narrativa coerente, com o 

material selecionado, a partir de uma visão do todo que a distância temporal 

possibilita. 

Outro ponto que se deve realçar é que ao se compreender o direito ao 

esquecimento como exemplar do direito de ser lembrado, estará, nesse 

exemplo, trabalhando na lógica temporal: presente-passado. Ou seja, essa 

espécie do direito de ser lembrado funciona com o objetivo de proteger a 

narrativa presente escolhida pelo indivíduo (a forma como atualmente deseja 

viver sua vida e a forma como quer se apresentar em sociedade) de 

informações sobre acontecimentos do passado que sejam desatualizadas e 

ofensivas ao direito da personalidade.  

Diferentemente dos casos relativos à herança digital, em que é possível 

vislumbrar a lógica temporal “presente-futuro”, em que o possuidor dos bens 

digitais se preocupa com a defesa de seu legado em um futuro no qual não 

estará mais presente, no caso do direito ao esquecimento, não se está 

preocupado com a noção de legado – esse interpretado em seu sentido amplo 

– como ocorre com as discussões do direito sucessório tratados no tópico 

anterior. Nesse exemplar, o objetivo é proteger o indivíduo de certos “estigmas” 
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do passado, para lhe possibilitar que sua nova narrativa não fique eternamente 

pautada por acontecimentos temporais distantes e contextualmente diversos. 

Para compreender como o direito de ser lembrado abarca esse direito ao 

esquecimento, se faz primordial desenvolver dois conceitos que conjuntamente 

ofertam o substrato para a defesa dessa ideia, quais sejam, a 

autodeterminação informativa e a construção narrativa.  

 

5.6.1 – A autodeterminação informativa  

 

A ideia de uma autodeterminação informativa realça, em primeiro plano, 

a noção de autonomia. Vive-se em uma “era das escolhas”, em que se torna 

possível interpretar noções como “laicidade” não apenas como a separação 

entre dois grandes poderes (Estado e Igreja), mas como a consagração de 

uma independência do próprio indivíduo perante os demais “poderes” do 

mundo, um verdadeiro governo da própria vida. O que não se deve é confundir 

essa ideia de autodeterminação com noções como hiper individualidade, 

sociedade fragmentada e abandono de valores.601 Como conceituado 

anteriormente, tanto o direito de ser lembrado quanto essa noção base da 

autodeterminação informativa possuem caracteres ético-relacionais. 

A partir de um viés histórico, é possível afirmar que a formulação 

conceitual da autodeterminação informativa acabou por se moldar a partir do 

desenvolvimento natural da concepção do clássico direito à privacidade 

(intimidade), que, como demonstrado no quarto capítulo desta tese, dialoga de 

maneira profunda com o direito ao esquecimento e com o direito de ser 

lembrado. 

A necessidade de defender a privacidade surgiu em decorrência da 

degradação da sociedade feudal, na qual a complexidade das relações da vida 

cotidiana encontrou no isolamento do indivíduo uma exceção e igualmente um 

privilégio. Foi também uma resposta advinda a todas as mudanças ocorridas a 

partir da Revolução Industrial, que permitiu enriquecer uma nova classe social 

– a burguesia – que passou a demandar novos direitos. O despertar da 

privacidade passou a ser uma nova exigência desse indivíduo privilegiado pelo 

 
601 RODOTÀ, Stefano. Autodeterminação e laicidade. Tradução de Carlos Nelson Konder. 
Revista Brasileira de Direito Civil, Belo Horizonte (MG), v. 17, p. 139-152, jul./set. 2018. p. 139. 
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poder financeiro adquirido, que necessitou de um espaço exclusivo para gozar 

em paz de seus bens. 

Nesse primeiro momento, a privacidade se estabeleceu como verdadeiro 

direito de primeira geração, a partir da ideia que defendia a existência de um 

direito de estar só (right to be let alone), no qual o “bem jurídico” se definiu 

dentro dos parâmetros de seu tempo, um direito de proteger o espaço privado, 

de tutelar a propriedade em toda a sua extensão.  

Esse direito à privacidade se tornou insuficiente ao longo do século XX e 

um dos motivos para que ele alterasse o seu significado foi a redefinição do 

conceito dos direitos da personalidade no pós-Segunda Guerra como abordado 

no terceiro capítulo desta tese.  Isso se explica porque o direito à intimidade, 

quando do seu nascedouro, estava apartado de quaisquer noções de 

repersonalização do direito, de universalidade dos direitos humanos e demais 

princípios pós-positivistas. Com a formulação desses novos conceitos 

principiológicos e a sua inserção como exemplar típico – constante na relação 

tanto da Constituição quanto do Código Civil – dos direitos da personalidade, a 

intimidade passou a receber toda uma carga axiológica própria desse grupo de 

direitos.  É o já comentado ciclo jurídico-fático: os fatos da vida influenciam a 

formulação ou releitura de institutos jurídicos e os direitos consagrados no 

ordenamento ajudam a modelar determinados comportamentos sociais. 

Curiosamente, a defesa da privacidade passou a receber dois filões: um 

de cunho conservador e outro de matiz progressista. Em seu primeiro 

significado, a privacidade se estabeleceu nos termos iniciais de sua 

configuração liberal-burguesa, ou seja, como um instrumento para a 

consolidação de privilégios pré-estabelecidos (o espaço privado da 

propriedade), enquanto no seu segundo aspecto, a privacidade se permitiu 

interpretar como instrumento de promoção da paridade de tratamento a partir 

da busca pela realização do princípio da igualdade. Esse último aspecto foi 

possibilitado em decorrência do direito de todo indivíduo poder usufruir de um 

“espaço privado” para, por exemplo, exercer sua liberdade política e religiosa, 

sem a obrigatoriedade de se pautar por aquelas dominantes em seu contexto 

social.602 

 
602 RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade de vigilância: a privacidade hoje. Tradução de 
Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008. p. 29-30. 
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Essa privacidade reinterpretada mais do que se preocupar com um 

egoístico “direito de não ser incomodado” (o que inegavelmente tem também o 

seu valor), passou a se aproximar mais de uma noção de “controle de 

informação”. Alguns autores resolveram, assim, diferenciar as noções de 

intimidade, privacidade e vida privada, como se a diferenciação conceitual 

entre eles exprimisse diferentes posturas de resguardo frente ao mundo. De 

certa forma, os conceitos se confundem, mas todos eles se relacionam à noção 

de proteção frente às indevidas ingerências em seu núcleo pessoal. 

Particularmente, prefiro o termo direito à privacidade para abarcar todas essas 

modalidades. 

É possível compreender esse direito à privacidade como algo maior, em 

que se vislumbra uma necessária relação eu-mundo. Capelo de Sousa, por 

exemplo, denomina de “direito ao resguardo e sigilo do ser particular e da vida 

privada de cada indivíduo”. É um direito em que cada indivíduo, dotado de 

autonomia moral, consegue conciliar uma esfera particular em que se permite 

recolher, para “pensar-se a si mesmo, avaliar a sua conduta, retemperar as 

suas forças e superar as suas fraquezas”.603 Mas não somente isso: 

 

Na verdade, a reserva juscivilisticamente tutelada abrange não só 
respeito da intimidade, da vida privada, em particular a intimidade da 
vida pessoal, familiar, doméstica, sentimental e sexual e 
inclusivamente os respectivos acontecimentos e trajetórias, mas 
ainda o respeito de outras camadas intermédias e periféricas da vida 
privada, como as reservas do domicílio e de lugares adjacentes, da 
correspondência e de outros meios de comunicação privada, dos 
dados pessoais informatizáveis, dos lazeres, dos rendimentos 
patrimoniais e de demais elementos privados da atividade profissional 
e econômica, bem como também, last but not the least, a própria 
reserva sobre a individualidade privada do homem no seu ser para si 
mesmo, v.g., sobre o seu direito a estar só e sobre os caracteres de 
acesso privado do seu corpo, da sua saúde, da sua sensibilidade e 
da sua estrutura intelectiva e volitiva.604 

 

O “privado” passa, então, a não ser mais compreendido como sinônimo 

de secreto e sim como de pessoal em que a noção de “intimidade” passa a 

abranger também um conjunto de ações comunicativas verbais e não-

 
603 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995. p. 317. 
604 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995. p. 318-325. 
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verbais.605  Assim não é incorreto entender que esse novo direito à privacidade 

passa a ser entendido como decorrência de uma nova postura relacionada à 

livre escolha do indivíduo.606 Liberdade compreendida não como aquela de 

caráter exclusivamente negativo, típica da primeira geração dos direitos 

fundamentais, mas como uma liberdade componente da personalidade, como 

um de seus bens: 

 
[...] caberia ao Direito Privado, com sua função de defesa da pessoa 
humana, captar as liberdades essenciais à personalidade, dando o 
substrato para que elas possam ser tuteláveis também em âmbito 
constitucional, ou mesmo através da consagração da liberdade de 
agir – cláusula de um direito geral de liberdade. Dessa forma, o bem 
“liberdade”, compreendido dentro do direito geral de personalidade, 
tornar-se-ia um bem indeterminado, propenso ao caráter dinâmico da 
personalidade humana. Haveria, portanto, a consagração de um 
direito geral de liberdade decorrente da própria existência da 
personalidade humana, interpretado na relação eu-no-mundo das 
denominadas liberdades espirituais.607 

 

Paulatinamente se foi formulando essa definição de autodeterminação 

informativa a partir desses novos conceitos de intimidade e privacidade.608 

Stefano Rodotà, em análise sobre as diversas definições conceituais desse 

instituto, entende que esse direito deve focar principalmente no controle das 

informações. A autodeterminação protege o indivíduo de entrar em um estado 

de devassa informacional em que se situe em uma posição de reificação e 

objetificação. O enfoque no controle de informações permite que a 

autodeterminação informativa se aproxime da ideia de “escolhas de vida”, 

buscando proteger o indivíduo também de estigmas sociais.609 

Por todo o exposto, a autodeterminação informativa atualmente permite 

ser conceituada como a possibilidade de cada indivíduo controlar o fluxo das 

 
605 RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade de vigilância: a privacidade hoje. Tradução de 
Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008. p. 92-93. 
606 JABBUR, Gilberto Haddad. Liberdade de pensamento e direito à vida privada: conflito entre 
direitos da personalidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 260. 
607 SALDANHA, Roberto Brandão Federman. Os direitos da personalidade e as liberdades 
públicas: uma relação simbiótica visando à proteção da pessoa. 2011. 158 f. Dissertação 
(mestrado). Universidade Federal de Minas Gerais, 2011. 
608 No âmbito jurisprudencial, o direito à autodeterminação informativa foi inicialmente 
reconhecido em decisão do Tribunal Constitucional Alemão a partir do julgamento sobre a 
constitucionalidade da Lei do Censo alemã de 1982, em que se ordenava a coleta de dados 
sobre a renda, profissão, domicílio, possibilitando a transmissão dessas informações entre os 
órgãos federais e estaduais. Sobre este último aspecto a Corte entendeu inconstitucional o 
dispositivo fundamentando na autodeterminação informativa. 
609 RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade de vigilância: a privacidade hoje. Tradução de 
Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008. p. 96. 
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suas informações, constituindo uma ferramenta de consolidação da esfera 

pessoal, particularmente no âmbito digital.610 É um direito que dá claros 

subsídios para a proteção de uma biografia própria, permitindo colocar a 

questão do direito ao esquecimento sob novos olhares.  

Na legislação pátria, possivelmente a mais recente consagração do 

princípio da autodeterminação informativa se deu com a Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais que traz novos mecanismos de controlar a informação pelo 

indivíduo. Não houve uma regulamentação expressa do direito ao 

esquecimento, que continua demandando critérios subjetivos para a sua 

análise e posterior aplicação.611 Para solucionar essa questão, é possível 

trabalhar com alguns princípios que regem o direito à autodeterminação 

informativa particularmente no enfoque do direito ao esquecimento.  

Em primeiro plano, existe o “princípio do acesso” que garante que o 

indivíduo não tenha nenhuma decisão tomada contra si em decorrência da 

coleta automática de dados dos sistemas. Isso permite realçar o outro princípio, 

“o princípio da correção”, que faculta ao indivíduo o direito de retificar seus 

dados incorretos, pois a existência do “princípio da exatidão” propaga que 

esses dados devem manter pertinência com aqueles anteriormente informados 

pela pessoa. Destaca-se, por fim, o denominado “princípio da segurança física 

e lógica”, que dita pela necessidade do sistema de dados estar suficientemente 

bem protegido a partir de estruturas seguras, que não permitam o acesso 

inadvertido de outras pessoas e outros sistemas senão àqueles a que foi 

ofertada a informação.612 

Pois bem, tendo compreendido como se formulou a noção de 

autodeterminação informativa se faz necessário conjugar tal conceito com a 

ideia de direito às escolhas narrativas, com o fim de se permitir compreender o 

 
610 CORRÊA, Rafael. Do direito de estar só à autodeterminação informativa: A evolução da 
disciplina legal da privacidade sob o enfoque dos direitos da personalidade e sua conformação 
como fundamento da tutela de dados pessoais. Revista Eletrônica do Curso de Direito do 
Centro Universitário UniOpet, Curitiba (PR), ano XII, n. 21, jul./dez. 2019. Disponível em: 
http://www.opet.com.br/faculdade/revista-anima/edicao-n21.php. Acesso em: 10 out. 2020. 
611 BOITEUX, Elza Antonia Pereira Cunha. O direito ao esquecimento: uma lacuna na LGPD. 
In: MONACO, Gustavo Ferraz et al. (Orgs.). Ensaios sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. 
São Paulo: Editora Quartier Latin, 2020. 
612 QUEIROZ, João Quinelato de. O direito à autodeterminação informativa na sociedade da 
informação: limites e liberdades no uso de dados pessoais. Revista de Mídia e Entretenimento 
IASP, v. 1, p. 305-320, [s.d]. p. 316-317. 
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porquê de o direito ao esquecimento ser considerado exemplar do direito de 

ser lembrado. 

 

5.6.2 – As escolhas narrativas 

 

A autodeterminação informativa, definida como a possibilidade de o 

indivíduo controlar o fluxo de suas informações e defender sua esfera pessoal 

realça, em primeiro plano, a ideia de proteção do conteúdo informativo de 

distorções indevidas feitas por terceiros, o que, em certo termo, já realça as 

semelhanças conceituais tanto com o direito ao esquecimento quanto com o 

direito de ser lembrado.        

Quando se defende o controle do fluxo das informações se está 

ofertando poderes amplos para o indivíduo poder, por exemplo, atualizar 

informações, corrigir dados, garantir a segurança de suas informações de 

acessos indevidos, entre outras medidas externas de tutela de narrativas 

individuais.  O direito à autodeterminação informativa se preocupa em ofertar e 

delimitar informações pessoais para que elas não circulem de forma a ofender 

alguns direitos da personalidade do indivíduo. Incluindo seu direito de ser 

lembrado. Para se evitar essa situação, pode haver uma substituição, uma 

atualização ou mesmo a simples ratificação dessas informações, isto é, essa 

autodeterminação trabalha diretamente com a ideia da tutela dos dados 

individuais.   

Ao se defender a ideia de “construção” da narrativa individual se está, na 

verdade, selecionando fatos para que se possa, posteriormente, ofertar uma 

coerente história sobre as suas vivências e as suas respectivas significações 

importantes, ou seja, se está a defender uma “construção de uma identidade 

pessoal”.  

A identidade não nasce com a pessoa, apesar de toda genética a 

influenciar o “bio” do caráter “bio-psiquico-social” dessa personalidade 

individual. A identidade é, acima de tudo, constituída pelo que nós fomos em 

determinado momento, mas também pelo o que gostaríamos de ser ou mesmo 

deveríamos ser no futuro. Assim a identidade pessoal é uma mistura de 
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realidade e imaginação, verdadeira situação dinâmica inserida em determinado 

contexto de comunicação.613 

Pode-se compreender a construção da identidade pessoal também 

como uma constante competição – tanto interna em relação a nós mesmos 

quanto externa em relação ao outro – entre o que é exposto e o que se prefere 

resguardar. A individualidade demanda a existência de determinadas esferas 

de segredo e, dessa forma, a identidade se alicerça a partir de uma inesgotável 

seleção de conteúdo entre o que desejamos revelar e aquilo que gostaríamos 

de manter em segredo.614 

 O que diferencia a esfera pública da esfera privada não é somente o 

conteúdo do que se quer proteger, mas, sim, o enfoque que se escolhe dar a 

esse conteúdo, isto é, o referencial no tratamento das informações. O nosso 

self oferece um referencial que acaba delimitando o que entendemos pelo 

espaço a ser protegido pela privacidade, a ser selecionado pela nossa 

autodeterminação informativa e a ser defendido por este direito de ser 

lembrado. Não é apenas a proteção de algo (nossa casa, nossas informações, 

nosso corpo) e sim a própria preservação da capacidade humana de criar um 

referencial narrativo para nós mesmos, ou seja, o nosso poder de 

autoidentificação.615 

Nesse pensar, o poder de autoidentificação permite aferir que não há 

algo aprioristicamente público ou privado, pois isso vai depender do referencial 

individual de cada um. Ressalta-se novamente a teoria de Taylor de que cada 

um deve procurar, antes de iniciar uma luta por reconhecimento, descobrir qual 

é esse referencial pessoal, compreendendo o que é individualmente 

fundamental em sua construção narrativa. Da mesma forma, não se deve ter o 

receio de mudar esse referencial ao longo dos anos, pois ele não é estático e 

perene e sim dinâmico, uma vez que o próprio enfoque que se escolhe para 

selecionar acontecimentos muda também. Assim as informações consideradas 

 
613 DURANTE, Massimo. The Online Construction of Personal Identity Through Trust and 
Privacy. Information, University of Torino, Law School, v. 2, n. 4, p. 594-620, 2011. p. 595-596. 
p. 595. 
614 DURANTE, Massimo. The Online Construction of Personal Identity Through Trust and 
Privacy. Information, University of Torino, Law School, v. 2, n. 4, p. 594-620, 2011. p. 595-596. 
p. 596. 
615 DURANTE, Massimo. The Online Construction of Personal Identity Through Trust and 
Privacy. Information, University of Torino, Law School, v. 2, n. 4, p. 594-620, 2011. p. 595-596. 
p. 600. 
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privadas, até determinado período, podem transmudar para a esfera pública 

em decorrência da mudança do referencial na abordagem de determinado 

acontecimento pretérito.616 

Essa ideia pode ser assim exemplificada: imagine que em determinado 

período da vida de uma pessoa, ela não deseja que determinada informação 

sobre um antigo relacionamento amoroso seja mencionada em uma biografia, 

ou em uma coluna de jornal. Ela justifica essa escolha em decorrência da 

forma traumática que terminou aquele relacionamento, mesmo que o parceiro 

não demonstre quaisquer problemas com a divulgação da informação. 

Passadas algumas décadas, aquele acontecimento ficou em um passado tão 

remoto para pessoa e o seu referencial do que é, ou não, “traumático” mudou 

de tal monta que ela passou a entender aquele momento como algo menor e 

que serviu apenas de aprendizado. Passou a compreender, assim, que não há 

mais problema em ter esse momento de sua vida noticiado.  

Dentre os casos analisados, se pode citar o exemplo do filme (Amor 

estranho, amor),617 protagonizado pela apresentadora Xuxa Meneghel, que foi 

responsável pelo seu pleito ao esquecimento. Durante muitos anos, em 

decorrência da acusação de ter encenado relações sexuais com um menor de 

idade no filme, a apresentadora comprou todas as cópias do filme, impedindo 

que ele fosse encontrado pelo público em geral. Além do “efeito Streisand” e de 

toda a problemática relativa aos direitos autorais do filme – que envolveu uma 

produtora, um diretor consagrado, Walter Khouri, e inúmeros atores renomados 

(Tarcísio Meira, Vera Fischer, Mauro Mendonça), a apresentadora 

recentemente passou a entender que o melhor a fazer era deixar de tentar 

esconder o filme, pois ele “seria muito bom”618 e, de acordo com o novo 

momento de sua vida, ela passou a compreender que os motivos que a 

levaram a tentar escondê-lo não mais persistiam. Ponderações à parte sobre a 

 
616 DURANTE, Massimo. The Online Construction of Personal Identity Through Trust and 
Privacy. Information, University of Torino, Law School, v. 2, n. 4, p. 594-620, 2011. p. 595-596. 
p. 600-601. 
617 AMOR estranho amor. Direção: Walter Hugo Khouri. Produção: Anibal Massaini Neto. 
Roteiro: Walter Hugo Khouri. Intérpretes: Vera Fisher; Tarcísio Meira; Xuxa. Rio de Janeiro: 
Cinearte Produções Cinematográficas, 1982, 1 DVD (92 min.), color. 
618 CORREIA, Donny. Filme com nudez de Xuxa pode superar proibição e resgatar legado de 
diretor. Ilustradíssima. Folha de S. Paulo, 20 set. 2019. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/09/quem-foi-o-diretor-do-filme-proibido-de-xuxa-
que-pode-voltar-a-ser-exibido.shtml. Acesso em: 11 out. 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/09/quem-foi-o-diretor-do-filme-proibido-de-xuxa-que-pode-voltar-a-ser-exibido.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/09/quem-foi-o-diretor-do-filme-proibido-de-xuxa-que-pode-voltar-a-ser-exibido.shtml
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real intenção da apresentadora, ou sob a dificuldade fática de se esconder 

quaisquer obras cinematográficas nos tempos atuais, esse caso demonstra que 

a mudança de referencial, em cada momento da vida da pessoa, se transmuda 

em novas formas de fazer um recorte em sua narrativa pública. 

Reitera-se novamente: não se está analisando informações de caráter 

público e muito menos defendendo a criação narrativa inverídica, em que o 

indivíduo formula uma história falsa sobre sua vida, criando algum personagem 

ou situação inexistente. Isso não é recorte narrativo, isso é ficção. O que é 

possível é a valorização da omissão, que muitas vezes é mais importante para 

a proteção do self do que a deturpação do conteúdo. Ao se defender o 

“recorte”, está se afirmando que a “tesoura” irá necessariamente deixar 

determinadas partes fora da edição final. E, no que tange às informações 

personalíssimas, isso deve ser permitido. 

Além da escolha do conteúdo, da seleção do referencial que vai moldar 

o enfoque, será importante também ter atenção quanto à forma como serão 

apresentadas essas informações.619 A importância desse aspecto se torna 

bastante nítida a partir das interações nas redes sociais, pois, além da seleção 

de acontecimentos a serem compartilhados – em fotos, textos, curtidas –, há 

uma seleção da forma como isso era ocorrer (ex. a partir da montagem de 

várias fotos juntas sobre o mesmo acontecimento, mencionando, ou não, na 

própria imagem a outra pessoa que estava presente no acontecimento. A partir 

da abrangência do compartilhamento daquela foto ou texto, se vai englobar 

todas as pessoas da rede social, ou somente será circunscrita a algumas 

pessoas etc.). 

Um último importante aspecto que se deve ressaltar é que como definido 

em seu conceito, o direito de ser lembrado oferta uma narrativa livre sobre 

acontecimentos pessoais, mas pautado no seu caráter ético-relacional. Isso 

quer dizer que por mais que o indivíduo busque construir uma narrativa de 

acordo com as suas significações e seus referenciais, a identidade também é 

produto de uma construção narrativa conjunta – a lógica entre identidade e 

alteridade desenvolvida no segundo capítulo desta tese. A identidade não é 

 
619 DURANTE, Massimo. The Online Construction of Personal Identity Through Trust and 
Privacy. Information, University of Torino, Law School, v. 2, n. 4, p. 594-620, 2011. p. 595-596. 
p. 601. 
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construída apenas pela pessoa e sim também pelos outros em seu entorno. O 

controle do espaço individual – conteúdo e forma – faz parte dessa nova 

compreensão do espaço privado, todavia, uma vez decidido o que, de qual 

forma e sob qual enfoque apresentar uma informação pessoal, caberá também 

ao outro indivíduo participante da narrativa (e dificilmente se terá alguma 

isolada) ofertar o seu recorte da história. 

No exemplo anteriormente comentado, se o indivíduo, décadas após, se 

sente seguro em permitir a publicação de informação pretérita sobre seu 

relacionamento anterior, em decorrência da mudança pessoal acerca do 

enfoque narrativo sobre o que considera “traumático”, deve-se 

necessariamente buscar a aceitação por parte do outro companheiro em 

respeito ao referencial narrativo do outro indivíduo, participante conjunto 

daquela relação e daquela história. Pode ser que nesse novo momento seja a 

outra pessoa que não quer mais a publicação de tais informações 

personalíssimas. 

Pelo exposto, é possível defender que a proteção de uma narrativa 

individual acaba se tornando muitas vezes uma verdadeira competição entre 

narrativas dissimiles sobre um mesmo acontecimento. Aquela pessoal e aquela 

construída pelo olhar do outro.620 Não necessariamente a autobiográfica é a 

melhor narrativa, mas ela pelo menos tem o direito de se colocar como o 

“primeiro recorte”, a “primeira leitura” de determinada situação ou 

acontecimento e ofertar, aí sim, a possibilidade do outro interpretar aqueles 

fatos da maneira adequada e com os seus respectivos referenciais.  

Entende-se, assim, que não haverá imposição de narrativa – muito 

menos de verdade –, pois todos continuarão sendo livres para concordar, ou 

não, com aquele referencial, apenas devendo respeitar determinados 

parâmetros traçados inicialmente pela narrativa inicial do indivíduo ao não 

ofender seus demais direitos da personalidade, afinal, essa outra interpretação 

narrativa passa a ser de uma história que não pertence a esse outro indivíduo, 

em decorrência do caráter personalíssimo que incide o direito de ser lembrado. 

 

 
620 DURANTE, Massimo. The Online Construction of Personal Identity Through Trust and 
Privacy. Information, University of Torino, Law School, v. 2, n. 4, p. 594-620, 2011. p. 595-596. 
p. 604. 
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5.6.3 – O direito ao esquecimento como espécie do direito de ser 

lembrado 

 

O direito ao esquecimento tem na autodeterminação informativa seu 

caráter positivo (right to erasure), isto é, além de um direito de defesa quanto 

às publicações (ou indexações) indevidas, no qual se requer o apagamento do 

conteúdo, há também esse viés positivo, em que há um direito de “consertar”, 

“informar adequadamente” (princípio da correção e da exatidão) o noticiado.  

Como analisado no capítulo referente ao direito ao esquecimento, existe, 

por exemplo, a possibilidade de atualizar uma notícia que tenha veiculado, 

algum tempo antes, determinada informação sobre a pessoa (ex.: a notícia 

anterior sobre a prisão de alguém que venha posteriormente a ser absolvido). A 

argumentação de que esse procedimento de atualização seria muito dificultoso 

e custoso para os grandes portais de notícias não deve prosperar, pois já 

existem mecanismos informáticos suficientes para se atualizar tais bancos de 

dados e se determinado portal é remunerado pelo número de acessos às suas 

notícias, ele deve ter também a responsabilidade pela atualização de seu 

conteúdo. Já há decisões tanto das cortes europeias quanto de alguns tribunais 

sul-americanos nesse sentido.621 

Dessa forma, o direito ao esquecimento abarca a autodeterminação 

informativa como uma de suas lógicas de aplicação que, por sua vez, insere 

nas discussões do direito ao esquecimento a questão da defesa da narrativa 

individual, tema estrutural do aqui defendido direito de ser lembrado. 

Rememorando o conceito desenvolvido no segundo tópico deste 

capítulo, o direito de ser lembrado é composto pelo poder de ofertar livremente 

uma narrativa individual a partir de recortes pessoais de sua história de vida. O 

direito ao esquecimento, interpretado como exemplar do direito de ser 

lembrado, funciona como um direito da personalidade que se preocupa 

precipuamente com a relação entre a informação pretérita, a temporalidade e 

as escolhas de vida presente. Enquanto outros exemplares do direito de ser 

lembrado, como a já analisada herança digital, se preocupam com o futuro, 

com a representatividade narrativa a partir da memória, o direito ao 

 
621 COLOMBIA. Corte Constitucional da Republica da Colombia. Sentencia T-277/15. Acción de 
tutela instaurada por Gloria contra la Casa Editorial El Tiempo. Julgado em 12.05.2015. 
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esquecimento quer proteger o presente, o modo de viver atual sem as amarras 

dos fantasmas narrativos pretéritos.  

A postura ativa do direito ao esquecimento não é apagar, desindexar, 

desaparecer com a informação, é, por outro modo, consertar, atualizar, 

esclarecer a informação. É aplicação das ideias defendidas pela 

autodeterminação informativa e pela construção da narrativa individual. O 

direito ao esquecimento se torna, assim, um mecanismo jurídico para a defesa 

das escolhas de vida presente, em que não se permite mais estar eternamente 

atrelado aos acontecimentos pretéritos. É sua interpretação como direito a uma 

narrativa justa. Nesse aspecto, o direito ao esquecimento consubstanciaria um 

direito à esperança, como já compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ): 

 
O reconhecimento do direito ao esquecimento dos condenados que 
cumpriram integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram 
absolvidos em processo criminal, além de sinalizar uma evolução 
cultural da sociedade, confere concretude a um ordenamento jurídico 
que, entre a memória – que é a conexão do presente com o passado 
– e a esperança – que é o vínculo do futuro com o presente –, fez 
clara opção pela segunda. E é por essa ótica que o direito ao 
esquecimento revela sua maior nobreza, pois afirma-se, na verdade 
como um direito à esperança, em absoluta sintonia com a presunção 
legal e constitucional de regenerabilidade da pessoa humana.622 

 

O direito ao esquecimento como espécie de um direito de ser lembrado, 

seja em seu aspecto protetivo (apagamento de informações 

descontextualizadas e ofensivas), ou no seu caráter propositivo (atualização, 

conserto e reparação de informações desatualizadas), se transmuda em um 

direito que impede a exploração indevida de eventos pretéritos que não mais 

tenham relevância na contemporaneidade da vida do indivíduo. 

Ao se reivindicar o apagamento de determinados registros 

correspondentes a algum acontecimento pessoal, se está pleiteando não 

apenas o esquecimento, mas, na verdade, o respeito à memória individual 

daquele indivíduo. O respeito às suas escolhas narrativas. Tal ideia parte do 

pressuposto de que existem acontecimentos que se referem exclusivamente à 

determinada pessoa e, assim tornar ou manter público tais informações passa 

a ser um desrespeito ao direito que cada um tem de manter para si aquilo que 

 
622 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.334.097-RJ. 4ª Turma. 
Relatoria: Min. Luís Felipe Salomão. Brasília, 28.05.2013. 
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compreende só a si pertencer e de poder, dessa forma, estar sempre 

reconstruindo a sua identidade pública.  

Esse aspecto do direito ao esquecimento pode ser denominado de 

direito à reserva do passado. Essa problemática ganha contornos práticos 

quando se discute, por exemplo, a intimidade dos familiares de pessoas 

famosas – o denominado “peso do sobrenome” – ou a possibilidade do 

compartilhamento de informações que carregam tanto um conteúdo 

extremamente pessoal e outra parte com interesse coletivo, em que a 

ponderação demanda a análise conjunta dos fatos.623  

O direito à reserva do passado se ramifica em outras espécies de 

direitos. É possível destacar as seguintes subespécies: direito à integridade do 

passado; direito à veracidade do passado; direito de acessar as fontes da 

memória; direito de criar e transmitir memória.624 

O primeiro direito que deriva da reserva do passado é o denominado 

direito à integridade do passado, que consiste na faculdade de conhecer as 

origens e as raízes da pessoa. Esse direito abrangeria a possibilidade de cada 

indivíduo conhecer sua respectiva ancestralidade, podendo ser utilizado, por 

exemplo, em caso de crianças adotadas, daquelas que nascem de 

inseminação artificial, dentre outros exemplos já debatidos nos tribunais 

superiores.625 O direito à integridade do passado se liga, assim, à noção de 

 
623 DANTAS, Fabiana Santos. Direito fundamental à memória. Curitiba: Juruá, 2010. p. 89-91. 
624 DANTAS, Fabiana Santos. Direito fundamental à memória. Curitiba: Juruá, 2010. p. 88. 
625 [...], porém, para a Min. Relatora, os direitos da personalidade, entre eles o direito ao nome 
e ao conhecimento da origem genética, são inalienáveis, vitalícios, intransmissíveis, 
extrapatrimoniais, irrenunciáveis, imprescritíveis e oponíveis erga omnes. Os netos, assim 
como os filhos, possuem direito de agir próprio e personalíssimo, de pleitear declaratória de 
relação de parentesco em face do avô ou dos herdeiros, se morto aquele, porque o direito ao 
nome, à identidade e à origem genética está intimamente ligado ao conceito de dignidade da 
pessoa humana. O direito à busca da ancestralidade é personalíssimo e, dessa forma, possui 
tutela jurídica integral e especial nos moldes dos arts. 5º e 226 da CF/1988. O art. 1.591 do 
CC/2002, ao regular as relações de parentesco em linha reta, não estipula limitação dada sua 
infinidade, de modo que todas as pessoas oriundas de um tronco ancestral comum sempre 
serão consideradas parentes entre si, por mais afastadas que estejam as gerações. Dessa 
forma, uma vez declarada a existência de relação de parentesco na linha reta a partir do 
segundo grau, essa gerará todos os efeitos que o parentesco em primeiro grau (filiação) faria 
nascer. As relações de família, tal como reguladas pelo Direito, ao considerarem a 
possibilidade de reconhecimento amplo de parentesco na linha reta, ao outorgarem aos 
descendentes direitos sucessórios na qualidade de herdeiros necessários e lhes resguardando 
a legítima e, por fim, ao reconhecerem, como família monoparental, a comunidade formada 
pelos pais e seus descendentes, inequivocamente se movem no sentido de assegurar a 
possibilidade de que sejam declaradas relações de parentesco pelo Judiciário para além das 
hipóteses de filiação [...]. In: BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 
807.849-RJ, 3ª Turma. Relatoria: Min. Nancy Andrighi, 24.03.2010. 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp807849
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direito à sua própria história, pois se torna impossível alguém defender uma 

narrativa pessoal (o que é o pano de fundo tanto do direito ao esquecimento 

como espécie quanto ao direito de ser lembrado como gênero) sem a ciência 

dos acontecimentos mais importantes da sua vida. Afinal, quem não conhece 

seu passado, não entende o seu presente e está impedido de construir o seu 

futuro.  

Quando se defende um direito ao esquecimento abrigando a ideia de 

reserva do passado e particularmente como direito à integridade do passado, o 

que se está afirmando é que a pessoa só pode escolher em manter ou não 

determinada informação (requerendo o direito ao esquecimento em quaisquer 

dos seus dois aspectos: defensivo ou propositivo) se ela realmente tem a 

possibilidade de conhecer em totalidade as suas informações pessoais. O 

controle narrativo tem como pressuposto a ciência acerca da sua própria 

história, em sua completude. Assim o direito de ser lembrado dialoga com uma 

de suas espécies: o esquecimento, demonstrando que até o seu requerimento 

específico necessita anteriormente da compreensão narrativa plena daquele 

passado e da abrangência da difusão da respectiva informação. 

Por sua vez, a subespécie do direito à veracidade do passado visa 

excluir não os dados verídicos e sim aqueles que já de antemão possam ser 

classificados como inverídicos. Deve-se destacar que a disseminação de 

algumas afirmações sobre a vida de um sujeito nem sempre correspondem a 

um dos denominados crimes de honra – injúria, calúnia e difamação. São 

afirmações simplesmente desatualizadas e não ofensivas em si, mas que não 

correspondem às escolhas narrativas ofertadas por aquele indivíduo.626 

Esse aspecto realça uma marcante característica do direito de ser 

lembrado. Às vezes, o indivíduo fica marcado por um feito elogiável, admirável, 

que lhe permite galgar até honrarias, mas que, na verdade, não foi de sua 

responsabilidade. Como não lembrar da famosa frase final do Westner, O 

homem que matou o facínora,627 em que o protagonista, interpretado por James 

Stewart, famoso por ter matado um perigoso assassino numa cidade do interior 

do velho oeste americano, finalmente narra a um repórter a verdadeira história 

 
626 DANTAS, Fabiana Santos. Direito fundamental à memória. Curitiba: Juruá, 2010. p. 89. 
627 O HOMEM que matou o facínora. Direção: John Ford. Produção: Willis Goldbeck. Roteiro: 
James Warner Bellah; Willis Goldbeck. Intérpretes: John Wayne; James Stewart; Vera Miles e 
outros. John Ford Productions, 1962. 1 DVD, (124 min.), black and white. 
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por trás do mito, na qual o personagem de John Wayne – seu amigo – foi o 

verdadeiro responsável por ter livrado a cidade do facínora. Ao perguntar ao 

repórter se ele iria finalmente publicar a verdade dos fatos, ele responde: 

“Quando a lenda precede os fatos, publique-se a lenda”. 

Mais do que uma ambígua moral jornalística, a frase final do filme abre 

mais uma indagação sobre até que ponto pode ir a tutela da narrativa 

individual. Será que essa também não abrange a defesa de uma história de 

vida menos abonadora para o indivíduo, mas que seja mais honesta? Por 

muito, a tranquilidade da pessoa se dá não apenas por ter a melhor versão de 

si contada, mas por ter a versão mais correta conhecida. Não só os acertos, 

mas também os erros, os defeitos, os enganos, as falhas de caráter contam a 

história do indivíduo e juntos constroem sua complexidade humana e permitem 

compreender a história por trás daquela pessoa. De qualquer forma, esse 

recorte continua encontrando no sujeito o responsável por decidir a 

abrangência com que gostaria de narrar também o seu lado sombrio. O direito 

à veracidade do passado funciona perfeitamente na definição desses limites. 

A terceira espécie componente dos direitos à reserva do passado é o 

denominado direito de acessar as fontes materiais da memória. No seu aspecto 

coletivo, esse direito possibilita, por exemplo, a coleta de informações de fontes 

culturais e históricas. Já no seu viés de tutela individual permite acessar 

informações sobre fatos que digam respeito à história do sujeito ou de seus 

familiares.628 Esse último aspecto, por exemplo, abarca a possibilidade de 

acessar processos judiciais (públicos) que não tenham aquele indivíduo como 

uma das partes processuais, mas que tratem de situações em que ele seja 

direto ou indiretamente mencionado, demonstrando, assim, determinada 

“situação de interesse”. 

Existe, por fim, a espécie do direito de criar e transmitir a memória.629 

Entendo que esse aspecto poderia também ser denominado de ”direito de 

reinterpretar a sua história”. Não há como negar a existência de uma contínua 

busca interna sobre encontrar o seu recorte narrativo mais adequado, sobre a 

busca pelo caráter fidedigno de suas lembranças, sobre o quão forte é a 

invocação do passado a partir de uma ideia interior de compreensão de sua 

 
628 DANTAS, Fabiana Santos. Direito fundamental à memória. Curitiba: Juruá, 2010. p. 89 
629 DANTAS, Fabiana Santos. Direito fundamental à memória. Curitiba: Juruá, 2010. p. 91. 
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identidade. Há, acima de tudo, um inequívoco direito de o indivíduo sempre 

poder reinterpretar os fatos de sua vida e igualmente de sempre poder “se 

reinterpretar”.  

Quando se busca novas respostas para acontecimentos pretéritos, não 

se está simplesmente procurando outra “verdade” e sim buscando novos 

sentidos para os mesmos acontecimentos a partir de um novo contexto. Novas 

fases da vida são geradas pela aquisição de novos conhecimentos, novas 

aptidões e, muitas delas, decorrentes de um processo de amadurecimento. 

Nesse novo momento, se tem a possibilidade de reanalisar seu passado sob 

outras influências emocionais, ou mesmo sob um novo prisma ético-filosófico. 

Daí novamente sobressai a importância de apartar os preconceitos (até mesmo 

sob seu próprio passado) e buscar a partir de uma postura dialógica o contínuo 

conhecimento não só do mundo, mas de si mesmo. 

Assim todos esses direitos decorrentes da reserva do passado dão 

subsídios importantes para que o indivíduo possa adequadamente se utilizar do 

direito ao esquecimento no controle presente de seus acontecimentos 

pretéritos. Essa utilização se dá interpretando o direito ao esquecimento em 

seu aspecto protetivo de exclusão de informações, ou propositivo com a 

utilização de meios para a atualização da informação defasada. Importante 

relembrar a ideia desenvolvida no quarto capítulo desta tese de que o direito ao 

esquecimento não é obrigar ninguém a esquecer de nada e sim ofertar 

subsídios para que se possa esquecer naturalmente os fatos que não sejam de 

real interesse público. Deve-se inverter a lógica de que o normal é perpetuar 

uma informação ofensiva a um direito individual da personalidade de 

determinado indivíduo. 

Por esse motivo, esta tese defende que a melhor forma de compreender 

o direito ao esquecimento é encará-lo dentro da lógica do direito de ser 

lembrado. O motivo principal é que o direito ao esquecimento não é simples 

decorrência lógica do direito à intimidade, pois tem como ponto diferenciador a 

análise informacional em uma cadeia temporal. Mais do que discutir se 

determinada informação é ofensiva à sua intimidade, ou à sua atual identidade, 

o direito ao esquecimento repousa sua lógica na aquiescência da ideia de que 

a personalidade é moldada dentro de uma noção de temporalidade. O direito 



329 

 

ao esquecimento é uma das garantias que ajuda a modular a narrativa 

escolhida na contemporaneidade por aquele indivíduo. 

 O direito ao esquecimento pode ser também compreendido como uma 

das possibilidades de se dar concretude à autodeterminação informativa, pois 

está preocupado na construção livre de uma narrativa a partir da seleção de 

recortes pessoais da história de vida do indivíduo. No seu caráter protetivo, isto 

é, de apagamento, desindexação, exclusão de informação, o direito ao 

esquecimento funciona como a tesoura que escolhe retirar da narrativa 

selecionada determinado conteúdo. Enquanto no seu aspecto propositivo, ele 

caminha junto com a própria ideia basilar do direito de ser lembrado, qual seja, 

a construção narrativa pessoal interpretada como um direito da personalidade. 
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CONCLUSÃO 

 

Conclui-se o estudo aqui desenvolvido com algumas ponderações 

necessárias sobre todo o trajeto percorrido, que teve como objetivo principal 

provar a tese inicialmente proposta sobre a existência e os novos contornos a 

serem dados ao denominado “direito de ser lembrado”.  

Buscou-se problematizar a ideia inicial, a partir de toda uma construção 

de significados que conjuntamente justificariam, ou não, a existência de tal 

direito no ordenamento jurídico pátrio. Uma das técnicas utilizadas, ao longo de 

todo o texto, foi a de formular várias perguntas que tivessem consonância com 

as temáticas desenvolvidas. Alguns desses questionamentos já foram 

respondidos dentro do próprio desencadeamento lógico de cada um dos 

respectivos tópicos, outros tiveram como função servir de perguntas retóricas 

para realçar determinados pontos e outros, por fim, aparentemente ficaram 

sem respostas. Acredito que esta conclusão sirva como um bom momento para 

recapitular algumas das respostas já encontradas e tentar responder aos 

questionamentos que ainda demandam uma compreensão. 

A primeira pergunta feita por esta pesquisa, ainda em sua introdução, 

pode ser considerado o ponto central deste trabalho, qual seja, é possível 

defender a existência de um direito de ser lembrado? A conclusão que aqui se 

chegou é que sim, o direito de ser lembrado encontra respaldo na 

normatividade do ordenamento jurídico brasileiro. Por todo o desenvolvimento 

filosófico, histórico e dogmático, com que esta tese trabalhou as diversas 

temáticas que a sustenta, se pode afirmar que há uma consonância desse 

direito com os mais importantes princípios e respectivos valores que permeiam 

a sociedade contemporânea.  

Deve-se realçar que os novos direitos surgem principalmente de uma 

necessidade social que busca na normatividade não só respostas para seus 

anseios, mas determinada carga de segurança para pautar as condutas em 

seu meio. Esses direitos só se consagram quando estão de acordo com o 

estado espiritual de seu tempo. Por esse motivo, se buscou fundamentar o 

direito de ser lembrado com as teorias filosóficas que melhor o sustentariam 

dentro desse ideário. 
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Assim é possível afirmar que o direito de ser lembrado se ancora em 

duas ideias filosóficas, em um específico campo de estudo jurídico e na defesa 

de um conceito normativo. Filosoficamente, o direito de ser lembrado é 

construído sob o manto das teorias do reconhecimento e da memória. 

Juridicamente, encontra morada no Direito Civil, particularmente dentro dos 

denominados direitos da personalidade. Por sua vez, o conceito que ele 

defende é o da livre oferta de uma narrativa individual, que acredito ter sido 

uma das principais respostas que esta tese encontrou em seu desencadear de 

ideias e que permitiu entrelaçar algumas noções aparentemente díspares, 

como a suposta bipolaridade entre as noções de memória e de esquecimento. 

Pois bem, para explicar de maneira pormenorizada o porquê se afirmar 

que, sim, o direito de ser lembrado existe e encontra respaldo na 

normatividade, se faz necessário responder aos questionamentos específicos 

levantados em cada uma das temáticas que lhe deram base de sustentação (o 

reconhecimento, a memória, os direitos da personalidade e o direito ao 

esquecimento) para que, com o conjunto das respostas encontradas, se possa 

reafirmar a conclusão principal desta tese e tecer  algumas ponderações finais 

sobre esse “instituto jurídico” (instituto por possuir um conjunto de normas que 

lhe define com características autônomas e de elevada importância dentro do 

ordenamento jurídico) que aqui se defende.  

Nesse pensar, o primeiro capítulo tratou da questão do reconhecimento. 

Metodologicamente, se buscou compreender a temática a partir das diversas 

abordagens que o termo possibilita: uma definição conceitual, o seu 

desenvolvimento histórico, uma compreensão filosófica e, por fim, uma 

abordagem jurídica. Como análise inicial, se buscou definir seu conceito, isto é, 

o que seria esse reconhecimento a partir de sua terminologia. Com esse 

objetivo, se indagou, ainda na introdução desta tese, se o direito de ser 

lembrado seria sinônimo de um direito de ser reconhecido. 

Chegou-se à conclusão de que o direito ao reconhecimento não é o 

mesmo que o direito de ser lembrado, apesar de constituir o seu principal 

objetivo. O direito de ser lembrado trabalha conjuntamente com outras lógicas 

e finalidades, como a temporalidade e a construção narrativa, enquanto o 

reconhecimento tem como principal fim a defesa de uma certa identidade 

contemporânea. Ressalta-se que a definição de reconhecimento, utilizada por 
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esta tese, foi a que propaga a ideia de que algo ou alguém foi declarado 

possuidor de estima. 

Apreendeu-se que as mudanças históricas e sociais no entendimento do 

termo “reconhecimento” permitiram que seu significado transmudasse da 

simples declaração de algo possuir qualidades, em decorrência de uma 

suposta posição social, de um status familiar ou político para se relacionar ao 

facere individual, isto é, o reconhecimento por suas realizações. Foi-se o 

tempo, longe está, da oferta de reconhecimento ser decorrência exclusiva da 

condição social ou econômica da pessoa.  

Dessa forma, se tornou possível responder alguns dos questionamentos 

presentes no primeiro capítulo desta tese, quais sejam, o que seria uma vida 

permeada pelo reconhecimento? Seria a busca por fama e por protagonismo? 

O objetivo de ser merecedor de reconhecimento se confundiria com os fins da 

corrida hobbesiana, em que há uma busca por se alcançar o primeiro lugar a 

partir de vitórias, títulos e honrarias? Na verdade, mais do que buscar 

respostas milenares sobre a extensão de um agir virtuoso, este trabalhou 

procurou, dentro de seu circunscrito objetivo, responder a essas demandas 

dentro da defesa de um direito ao reconhecimento que tutele também os 

valores intersubjetivos. 

Para formular uma teoria mais sólida que justificasse essa ideia, se 

utilizou o estudo de três dos principais teóricos contemporâneos do 

reconhecimento: Axel Honneth, Charles Taylor e Paul Ricoeur.  

Dos ensinamentos de Honneth, se obteve uma teoria do reconhecimento 

de característica pós-metafísica, em que se absorveu os principais 

ensinamentos, mas se afastou de algumas conclusões da Anerkennung 

hegeliana. Assim Honneth constatou a existência de um sentimento de injustiça 

intersubjetivo de cada indivíduo, em que lhe possibilitou formular uma teoria 

que tinha como fim consagrar uma noção de respeito à identidade individual 

sem se olvidar da necessária relação de alteridade nesse processo. É a ideia 

que conjuga o reconhecimento como atestação e o reconhecimento em 

reciprocidade.  

Para alcançar tal objetivo, Honneth partiu de uma noção que defende a 

necessidade de cada indivíduo desenvolver determinadas posturas: 

autoconfiança, autorrespeito e autoestima. Isso só se torna possível a partir de 
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um modelo em que se sobressai uma “luta por reconhecimento”. O objetivo 

final passa a ser um reconhecimento no amor, no direito e a partir de um viés 

de solidariedade. Particularmente, o reconhecimento no direito realça a ideia de 

autorrespeito, pois é em um plano normativo que se criam padrões de 

reconhecimento legalmente institucionalizados. A esfera da solidariedade, por 

sua vez, abre o escopo para um reconhecimento pautado pela eticidade, ou 

seja, pelo respeito à diferença e pela interação intersubjetiva de sujeitos que 

individualmente traçam as suas lutas individuais. 

Em um espectro próximo, mas com um viés mais social, se inseriu a 

teoria do reconhecimento do filósofo canadense, Charles Taylor, que tinha 

como objetivo principal justificar a necessidade da existência de um 

reconhecimento a partir de um grupo social, em que se privilegiasse ideias 

como multiculturalismo e autenticidade identitária. Para se chegar a essa 

postura individual de autenticidade (Quem é você? Quais são as suas 

prioridades? O que te importa na vida?), se faz necessário, na visão de Taylor, 

se questionar acerca de quais são seus imports, isto é, suas significações 

importantes. Isso só ocorre a partir de um processo de autoavaliação, 

particularmente uma avaliação forte, ou seja, aquela qualitativa, que privilegia o 

que realmente é importante para o indivíduo e não simplesmente aquele 

resultado advindo de objetivos utilitaristas. 

Os ensinamentos de Taylor se mostram fundamentais para a defesa do 

direito de ser lembrado, pois são essas significações importantes que permitem 

que a pessoa faça o seu recorte narrativo, por exemplo, selecionando os bens 

componentes de sua herança digital, ou impedindo que determinados 

acontecimentos sobre sua intimidade permaneçam em circulação após um 

determinado período na lógica do direito ao esquecimento. A conclusão que se 

pôde chegar neste tópico é de que não são apenas as experiências pretéritas 

que definem nossa identidade e sim as significações que damos a cada um 

desses acontecimentos e isso é basilar para um direito ao reconhecimento e 

fundamental também na construção de um direito de ser lembrado. 

Outra ideia que se mostrou importante em Taylor, e que já começou a 

dialogar com a noção de Ricoeur, é a que apregoa a necessidade de se 

compreender o reconhecimento a partir de um agir pautado no respeito. Essa 

ideia se tornou fundamental para responder à indagação sobre qual seria a 
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dignidade que se relaciona com a teoria do reconhecimento. Permitiu-se 

afirmar que a dignidade de cada um se configura sob o olhar do outro e na 

aceitação do merecimento desse respeito. 

Paul Ricoeur entende que o respeito frente às diferentes identidades 

individuais permite o “reconhecimento-reconciliação”, um passo seguinte do 

denominado “reconhecimento-responsabilidade”, em que o indivíduo pauta seu 

agir por atitudes eticamente corretas com o seu interlocutor. Essa noção, 

defendida pelo filósofo francês, abriu o tema do reconhecimento para a ideia de 

reciprocidade. Ressaltou-se que não existe reconhecimento individual isolado, 

pois se deve considerar sempre a existência de um “elo do reconhecimento”. 

Você reconhece e você é reconhecido, você lembra e você é lembrado por 

determinado feito. 

Por todo o exposto, se chegou à conclusão que o direito de ser lembrado 

não pode ser considerado o mesmo que um direito ao reconhecimento. Esse 

último tem como objetivo combater práticas que inferiorizam e estigmatizam 

seja uma coletividade ou particularidades individuais. Mesmo podendo ser 

considerado também um novo direito da personalidade, uma vez envolto em 

uma lógica de reinvindicação identitária, o direito ao reconhecimento tem um 

viés mais comunitário, que encontra no Direito Constitucional o melhor abrigo 

para ser tutelado juridicamente, uma vez se relacionar com questões como 

multiculturalismo, diálogo intercultural e igualdade jurídica. Mas é inegável que 

toda essa compreensão filosófica sobre o tema explica o motivo dele também 

ser o principal objetivo de um direito de ser lembrado.  

Respondendo, assim, ao último questionamento realizado no primeiro 

capítulo e tomando por base as lições de Honneth, Taylor e Ricoeur, permito 

afirmar que, sim, o reconhecimento se torna o caráter ético embrionário do 

direito de ser lembrado, mais particularmente aquele direito ao reconhecimento 

em reciprocidade. 

Pois bem, com essa conclusão inicial, esta tese passou a discutir, em 

seu segundo capítulo, o tema da memória. O propósito era compreender, 

afinal, qual era o objeto desse direito de ser lembrado. Se o “ser lembrado” se 

mostrou relacionar com a lógica do reconhecimento, ele também 

problematizou, especificamente, a questão da lembrança. É o “ser lembrado 

por algo” que aconteceu no passado, ou o “vir a ser lembrado”, no futuro, por 
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alguma atitude do presente. De certa forma, essa problemática significou uma 

mudança de questionamentos. Saiu-se da indagação do “o que lembro?” para 

privilegiar o “quem se lembra?”. 

Assim todo o trajeto desenvolvido, no segundo capítulo, buscou 

responder à questão ainda levantada na introdução desta tese sobre a forma 

de se conjugar um tema tão interdisciplinar como a memória, e aparentemente 

de viés tão pouco jurídico, com os questionamentos típicos dessa área do 

pensamento. A metodologia escolhida, nesse segundo momento, teve como 

fim conjugar as diferentes ideias sobre a memória tendo em vista o seu caráter 

multidisciplinar. Consequentemente, se buscou apreender o significado de 

memória em áreas do conhecimento como a História, as Ciências Sociais e a 

Biologia. Particularmente, nesse último campo do conhecimento, se permitiu 

questionar os recentes aprendizados trazidos pelos estudos neurocientíficos. 

Dentro dessa última seara, a neurociência permite abrir o estudo da 

memória para compreensões como o livre-arbítrio, a formação da culpabilidade 

na mente humana e, particularmente, uma nova significação para os direitos da 

personalidade. Pois, ao se afirmar que o direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade é a engrenagem mais recente desse instituto civilista, como se 

tornaria possível interpretar o vocábulo “livre” sem os aprendizados 

neurocientíficos, que vêm cada vez mais demonstrando a influência dos 

estados bioquímicos no agir individual? Como seria possível compreender 

como se dá a absorção mental de uma experiência passada sem compreender 

a formulação dos preconceitos na mente humana? Se o direito de ser lembrado 

defende também a tutela a determinada identidade dentro de uma cadeia 

temporal, se mostra importante compreender a influência que esses fatores 

endógenos têm na formação dessa identidade. 

Não há lembranças objetivas que sejam iguais para todos os 

participantes daquele acontecimento. Os denominados processos bioquímicos 

de “consolidação” e “evocação” de memórias deixam evidentes como o aspecto 

emocional é importante na seleção das lembranças que irão moldar cada 

identidade e destacar as significações importantes de cada indivíduo. Esse 

aspecto ajuda a responder ao questionamento feito no segundo capítulo sobre 

o motivo da memória ser tão seletiva em guardar determinados acontecimentos 

aparentemente banais e descartar determinadas lembranças sobre 



336 

 

acontecimentos, a princípio, extremamente importantes em uma análise 

supostamente objetiva. 

Essas questões são igualmente importantes por destacarem o lado 

seletivo que irá constar da narrativa a ser defendida pelo direito de ser 

lembrado. Esse caráter se mostra essencial também por realçar o poder do 

esquecimento na seleção dessas lembranças. Não se pode encarar o 

esquecimento apenas a partir de um viés negativo, como algo que se perdeu 

durante o processo mnemônico, o esquecimento tem também um caráter de 

sobrevivência social. A seleção do que é importante para a vida em sociedade 

demanda o apagamento daquilo que não é. 

De certa forma, o principal questionamento realizado no segundo 

capítulo e que permeia toda a problemática da memória, como o principal 

objeto do direito de ser lembrado, foi aquele que perguntou como ser possível 

defender uma história de vida se nem a fidedignidade dessa história pode vir a 

ser comprovada, tendo em vista as falhas recorrentes do processo de 

rememoração. Juntamente com essa indagação, se questionou como fugir dos 

preconceitos para se construir uma narrativa mais consentânea. Certamente, 

são questões de difícil solução e apresentar uma resposta única seria 

excessivamente pretensioso. O fato é que o processo mnemônico está na 

gênese da seleção das significações importantes da vida de cada indivíduo e 

que é a partir dessas rememorações que se formula determinada narrativa que 

irá ser tutelada por este direito de ser lembrado. Com esse fim específico, 

acredito que uma das formas que demonstrou ser possível encontrar uma 

solução mais adequada, para esse questionamento, foi a utilização do 

denominado processo mnemônico desenvolvido na teoria de Casey. 

A partir da compreensão dos pressupostos desse processo mnemônico, 

se tornou possível entender a melhor forma de se alcançar a fidedignidade dos 

fatos guardados na memória. Com a utilização do reminding (lembranças), do 

reminiscing (reminiscências) e do recognizing (reconhecimento), há uma 

tentativa de se buscar a tão almejada “verdade”, ou, ao menos, uma narrativa 

coerente. Enquanto o primeiro processo busca fazer associações no ato de 

lembrar, utilizando-se material probatório como textos, lembretes e fotos, o 

reminiscing, por sua vez, não esquece que o processo de lembrança é também 

um ato conjunto, isto é, necessita de uma postura evocativa compartilhada. Se 
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o ato de lembrança normalmente é falho, certamente a comunhão de esforços 

permite que se encontre uma resposta mais fiel. 

Por fim, se demonstrou existir o processo do reconhecimento. Deve-se 

destacar que o método de Casey, nessa etapa, se difere do clássico 

reconhecimento pela memória da antiga filosofia. Não se está mais falando da 

representação no presente de algo ausente, como o eikón de Platão e nem se 

está relacionando às mnême e anamnesis aristotélicas, em que ocorre uma 

evocação de um passado perdido. No recognizing, a lembrança reapresenta o 

passado como uma sanção de veracidade a partir da lógica da percepção.  

Foi a partir desse momento que a tese se propôs a estudar 

conjuntamente os temas do reconhecimento e da memória sob determinados 

parâmetros. Buscou-se destacar elementos como: a temporalidade, a 

linguagem, a identidade e a alteridade como maneiras de destacar a 

conjugação da busca pela fidedignidade da lembrança, a partir de um processo 

compartilhado do reconhecimento e da memória. 

Nesse aspecto, se conclui que essas duas ideias basilares do direito de 

ser lembrado – reconhecimento e memória – são sim possíveis de serem 

interpretadas conjuntamente dentro de uma lógica que demonstre a 

importância de uma inserção em uma comunidade linguística, em que cada 

indivíduo possa expressar sua real identidade, que é inexoravelmente mutável 

no tempo, a partir de um agir que não esquece da importância do outro 

indivíduo em todo esse processo. Desse modo, o direito de ser lembrado se 

repousa na ideia de que um adequado processo de lembrança conjunta 

caminha junto com um adequado processo de reconhecimento em alteridade. 

Particularmente, dentro do campo do Direito, a comunhão das ideias de 

reconhecimento e memória encontrou no civilista instituto dos direitos da 

personalidade a sua mais adequada morada. 

Certamente, a principal indagação que esta tese tentou responder, no 

seu terceiro capítulo, foi o motivo de se utilizar das noções jurídicas 

desenvolvidas sobre a teoria da memória e a teoria do reconhecimento a partir 

de uma visão ancorada nos direitos da personalidade de índole civil e o porquê 

esse conjunto de ideias serviria como base jurídica para o objeto principal 

deste trabalho. 
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Não nego que esse trabalho poderia se enveredar por um viés mais 

constitucionalista, interpretando essas ideias a partir dos denominados direitos 

fundamentais, particularmente em uma leitura que privilegiasse o princípio da 

dignidade da pessoa humana e das demais bases axiológicas desse pós-

positivismo tão prolatado na atualidade. Entretanto, se procurou um norte 

ancorado na tutela da personalidade, por entender que direitos como memória, 

reconhecimento, esquecimento não necessariamente precisam gravitar sobre 

os valores de um determinado Estado, mas precisam tutelar o indivíduo na 

totalidade de suas particularidades e, para esse fim, não há instituto mais 

propício que o dos direitos da personalidade. 

Essa conclusão só se tornou possível após compreender como se deu a 

formulação histórica e o desenvolvimento teórico desse instituto. A 

diferenciação entre noções como a de pessoa, a de personalidade, a de 

capacidade e a forma com que os direitos da personalidade se relacionam com 

os direitos fundamentais e os direitos humanos foram alguns dos pontos 

destacados no terceiro capítulo desta tese.  

Destacou-se também que ontologicamente não há grande diferença 

entre os objetos de tutela dos direitos da personalidade para os direitos 

fundamentais ou humanos. Mostrou-se possível afirmar que há apenas uma 

mudança de enfoque, ou de documento de consagração normativa entre os 

diversos institutos. Entretanto, entendo que até pelos exemplos em que se 

buscou aplicar o direito de ser lembrado, no quinto capítulo, a lógica civilista 

por trás dos direitos personalísticos se mostrou o enfoque mais adequado. 

Outra conclusão encontrada, no terceiro capítulo, foi a de que direitos 

ainda não expressamente positivados, mas compreendidos como direitos da 

personalidade, como o direito ao reconhecimento e o direito à memória 

individual, só encontram viabilidade quando essa personalidade juridicamente 

tutelável não seja mais lida apenas como um elemento da relação jurídica, 

mas, possa se abrir a um conceito que abarque uma pessoa multifacetada, 

composta por um aspecto físico, um intelectual e um moral e que se insira 

como integrante do “eu-mundo”. Quando se interpreta a pessoa como um ente 

complexo, a personalidade passa a ser compreendida como o modo de ser 

desse ente, se consubstanciando em uma estrutura ôntica e de perfil dinâmico. 
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Os direitos da personalidade alcançam esse caráter mais abrangente, 

pois possuem algumas características que lhes dão determinados contornos de 

originalidade. São direitos culturais, que possuem tanto um caráter subjetivo 

quanto um prisma objetivo de tutela. São direitos absolutos, extrapatrimoniais e 

imprescritíveis. Entretanto, existem algumas características que devem ser 

excepcionalizadas em alguns casos, como a que afirma serem direitos 

vitalícios e intransmissíveis. O estudo desenvolvido, no quinto capítulo, 

possibilitou apreender que o direito de ser lembrado, interpretado como um 

direito da personalidade, não possui essas duas últimas características. 

Pelo exposto, se mostra agora importante responder ao questionamento, 

proposto no terceiro capítulo, de como tutelar novos direitos da personalidade – 

particularmente os que aqui se defende –, uma vez que nenhum deles consta 

explicitamente no rol dos direitos da personalidade do Código Civil e nem dos 

direitos fundamentais constantes da Constituição da República. 

O direito de ser lembrado, o direito ao esquecimento e o direito à 

memória individual só se permitiram classificar como direitos da personalidade 

em decorrência da existência dos denominados: direito geral da personalidade 

e direito ao livre desenvolvimento da personalidade. O primeiro entende que 

não se pode limitar o rol dos direitos da personalidade àqueles taxativamente 

previstos em decorrência da existência de uma cláusula geral que não limita 

esses direitos a um número fechado. O direito ao livre desenvolvimento, por 

sua vez, trabalha com a noção existencialista de pessoa e de personalidade, 

em que esse ser complexo está sempre se modificando, em busca de 

autorrealização. Um ser modificável no tempo e com o tempo. Com novos 

caracteres, surgem novos objetivos e, assim, novos direitos da personalidade. 

Compreendida as bases jurídicas e filosóficas que dão sustentáculo ao 

direito de ser lembrado, se fez importante, no quarto capítulo, iniciar o estudo 

do instituto jurídico que mais se aproxima da ideia defendida nesta tese e que, 

por muito, poderia ser interpretado como um direito de fins diametralmente 

oposto ao aqui defendido: o direito ao esquecimento. 

A revolução tecnológica das últimas décadas abriu novas perspectivas 

para indagações milenares, como a de: “quem sou eu”? A resposta que, de 

forma levemente irônica, afirma que você é quem o Google diz quem você é 

mostra como as informações personalíssimas estão atualmente ao alcance de 
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todos, com uma enorme possibilidade de serem interpretadas de maneira 

imprecisa. Pode-se afirmar que o cerne filosófico do direito ao esquecimento é 

a questão ainda levantada no capítulo que tratou da memória, em que se 

relembrou a passagem do livro O tempo perdido, de Proust, na qual o narrador 

se viu diante de rostos anteriormente conhecidos, mas que aparentavam ser de 

outras pessoas, em decorrência do envelhecimento e do passar do tempo. 

Questionou-se, assim, se a recordação sobre determinadas atitudes de um 

determinado sujeito, que há muito tempo não se tem mais contato, seria justa 

com o que essa pessoa se tornou no presente? 

O direito ao esquecimento é sobre isso. É um instituto que permite que 

as pessoas possam mudar, possam construir uma nova história sem as 

amarras do passado e os estigmas de atitudes pretéritas. Assim como os 

institutos clássicos da reabilitação e da prescrição, o direito ao esquecimento é 

um direito que possibilita o livre desenvolvimento da personalidade e a 

consequente construção de uma atual identidade individual a partir de uma 

escolha narrativa. 

Nesse encadeamento de ideias, o quarto capítulo desta tese buscou 

responder vários questionamentos acerca desse direito ao esquecimento tão 

debatido na doutrina e na jurisprudência da atualidade. Questionou-se a 

terminologia adotada pelo novo instituto jurídico, se indagou sobre a existência 

de uma juridicidade para um aparente processo natural de esquecer, como se 

daria a sua construção conceitual e, por fim, como solucionar as dificuldades 

decorrentes da aplicação prática aos casos concretos. As conclusões se 

mostram importantes, pois essas mesmas discussões certamente acabarão 

sendo direcionadas para o direito de ser lembrado, uma vez sua similar 

gênese. 

Chegou-se ao entendimento que a terminologia do direito ao 

esquecimento é adequada uma vez que “esquecimento” não é uma imposição 

jurídica, mas, sim, uma natural consequência das medidas realizadas a partir 

do apagamento, da desindexação, ou da atualização de determinada 

informação. Não é um instituto que obriga ninguém, muito menos a sociedade, 

a esquecer de algo como erroneamente se argumentou na decisão da 

Suprema Corte sobre o caso Aída Curi. 
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Não se torna um problema se o instituto se aplica no âmbito da internet 

ou de mídias mais tradicionais, como programas de TV, reportagens de revista 

ou mesmo películas cinematográficas. O objetivo final é o mesmo. 

A abordagem de como o direito ao esquecimento se introduziu nas 

discussões jurídicas demonstrou se tratar de um instituto de caráter 

eminentemente jurisprudencial. Sua nomenclatura, seus princípios, sua forma 

de aplicação surgiram inicialmente de conjunturas que se relacionavam ao 

pleito pelo espaço individual, pela defesa da intimidade do, então, denominado 

direito de estar só, de ser deixado em paz, típico do liberalismo do início do 

século XX. Posteriormente, essa ideia se somou ao existencialismo e ao 

personalismo do pós-Segunda Guerra, readequando a ideia de autonomia a 

uma repaginada noção de vida privada. O momento mais contemporâneo 

dessa ideia ocorreu recentemente e teve acolhida no âmbito do tribunal 

comunitário europeu, em que se introduziu questionamentos acerca dessa 

privacidade no âmbito da internet. Uma intimidade sob nova roupagem.  

Para responder, então, ao questionamento de como diferenciar o direito 

ao esquecimento desses outros direitos da personalidade clássicos, como o 

direito à intimidade e à vida privada, se fez importante realçar o caráter 

temporal. Enquanto os outros direitos da personalidade visam a tutela do 

núcleo de resguardo do indivíduo, o direito ao esquecimento caminha 

conjuntamente com o princípio do livre desenvolvimento da personalidade, com 

a ideia de liberdade inserida em uma cadeia temporal. É o permitir a 

construção identitária ao longo do tempo. 

Quanto às conclusões alcançadas a respeito das dificuldades na 

aplicação aos casos concretos do direito ao esquecimento, se pode afirmar que 

deve prevalecer o bom senso na solução das demandas a partir da aplicação 

dos princípios da razoabilidade e da ponderação dos interesses conflitantes. 

Foi defendida a ideia de que não se deve compreender a liberdade de 

expressão como um princípio superior aos demais. Na ponderação entre essa 

liberdade de informar, ou de se expressar e o direito ao esquecimento deve ser 

analisado o caso concreto, interpretando conceitos como: interesse público, 

contemporaneidade da notícia e esfera da privacidade. 

Outro questionamento bastante importante na questão do direito ao 

esquecimento, que certamente terá a mesma problemática nas discussões 
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acerca do direito de ser lembrado, é a extensão excessiva que está sendo 

dada às grandes empresas privadas para decidirem de antemão o que pode, 

ou não, “ser esquecido” ou “ser lembrado” em suas respectivas plataformas de 

conteúdo e pesquisa. Entendo que esse não é um problema real, pois aqueles 

que defendem a judicialização de quaisquer questões há muito já se provaram 

errados. Métodos de resolução privada de conflitos, técnicas de compliance, 

arbitragem e, sim, comitês internos de grandes empresas para decidirem sobre 

tais questões poupam tempo do judiciário e, acima de tudo, dão maior rapidez 

para a resolução de conflitos que tem em sua gênese a difusão da informação 

por meio do tempo. Obviamente, o judiciário não se furtará de resolver os 

casos em que as próprias empresas não oferecerem uma solução 

consentânea.  

Um último ponto questionado, no quarto capítulo desta tese, foi sobre a 

diferenciação e o limite da responsabilidade entre o provedor de pesquisa e o 

provedor de conteúdo quanto à obrigatoriedade de dar azo ao direito ao 

esquecimento. Entendo que ambos são responsáveis – seja por mecanismos 

privados próprios ou por ordem judicial – a dar cumprimento aos princípios do 

direito ao esquecimento (e igualmente serão também responsáveis em relação 

ao direito de ser lembrado). O primeiro motivo é que os principais provedores 

de pesquisa têm uma abrangência muito maior do que quaisquer páginas de 

conteúdo, em segundo lugar, o resultado ofertado por suas pesquisas não 

segue um padrão aleatório e sim previamente determinado por interesses 

comerciais e, por fim, pequenas ações de desindexação de resultados têm um 

efeito prático muito maior do que o apagamento de cada um dos inúmeros 

blogs e páginas que veiculam determinada informação a ser apagada. 

Pois bem, após a análise dos quatro fundamentos (reconhecimento, 

memória, direitos da personalidade e direito ao esquecimento) a basilar o 

direito que aqui se defende, se permitiu finalmente se imiscuir nos fundamentos 

próprios do direito de ser lembrado. O quinto capítulo desta tese iniciou com 

três questionamentos que pautaram todo o desenvolvimento final deste 

trabalho. Questionou-se o que fundamentaria filosoficamente o direito de ser 

lembrado, qual seria sua definição jurídica e, por fim, quais exemplos práticos 

se poderia dar quanto à aplicação desse novo instituto que aqui se defende a 

existência. 
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Após uma retrospectiva quanto à justificativa filosófica desse instituto, a 

partir dos mesmos pontos já abordados nesta conclusão, se permitiu, 

finalmente, traçar um conceito jurídico para o direito de ser lembrado. Aqui 

recapitulo a definição desenvolvida: “O direito de ser lembrado é um direito da 

personalidade que consiste no poder de ofertar livremente uma narrativa 

individual a partir de recortes pessoais de sua história de vida e, 

subsequentemente, proteger tal narrativa de distorções ofensivas feitas e 

compartilhadas por terceiros. É um direito exemplar da aplicação da teoria do 

livre desenvolvimento da personalidade e emanação de uma luta jurídica por 

reconhecimento, interpretada a partir de um caráter ético-relacional”. 

Dentro desse conceito, se destaca como elemento novo, não abordado 

ainda nessa conclusão, a ideia de controle narrativo. A partir dessa temática, 

se questionou qual seria a relação entre a narrativa defendida pelo direito de 

ser lembrado e os reais eventos por ela descritos. Existiria, assim, uma “melhor 

narrativa”? Questionou-se também a necessidade de compatibilizar a 

denominada “narrativa pública”, selecionada para se apresentar perante 

terceiros, com aquela narrativa advinda dos imports individuais da teoria de 

Charles Taylor. 

Quanto à problemática da narrativa, o primeiro aspecto que se 

conseguiu resolver é sua definição dentro do direito de ser lembrado. Narrativa 

deve ser compreendida como o recorte da história escolhido pelo indivíduo. A 

compreensão desse aspecto realça a importância das lembranças, que estão 

muito mais relacionadas ao sujeito do que aos acontecimentos objetivamente 

considerados, uma vez ser praticamente impossível tal certeza empírica. Dessa 

forma, não existe uma “melhor narrativa”, tendo em vista que a narrativa não 

tem como fim distorcer a realidade e sim realçar determinado recorte da 

realidade. A narrativa não é uma sequência neutra de eventos, uma vez se 

destacar a existência de um narrador e de um “público” a quem se narra essa 

história, ou seja, ela está previamente inserida dentro de determinado olhar.  

A resposta para a indagação que buscou questionar a diferença entre 

narrativa escolhida e verdade é aceitar que tal objetivo é das tarefas mais 

difíceis. Todavia, quando o objeto da verdade é a história de vida de 

determinado indivíduo, ninguém melhor que ele para fazer uma primeira 

seleção dos acontecimentos sob o prisma pessoal. Dentro desse pensar, se 
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destacam duas funções para o direito de ser lembrado: a primeira, de caráter 

prospectivo, que dita caber ao próprio indivíduo a oferta da sua narrativa; a 

segunda função, a partir de um viés defensivo, que protege esse mesmo 

indivíduo de narrativas desatualizadas e ofensivas ofertadas por terceiros sobre 

ele.  

Dessa forma, se afastando da discussão conceitual do direito de ser 

lembrado, se destacou algumas de suas características principais. É um direito 

que tem natureza jurídica de um direito da personalidade, possuindo as 

características próprias desse gênero de direitos, sendo um direito absoluto, 

imprescritível e de tipicidade aberta. Entretanto, o direito de ser lembrado, 

assim como outros direitos da personalidade em espécie, não se encerra com 

a morte do indivíduo. Essa última discussão permitiu que a tese se 

enveredasse para a primeira exemplificação prática do instituto: a “proteção 

dos direitos da personalidade no post mortem”, que se defendeu tratar, na 

realidade, deste seu direito de ser lembrado. 

A ideia de uma pessoa não possuir mais personalidade jurídica, mas, ao 

mesmo tempo, ter alguns direitos da personalidade remanescentes é 

problemática antiga dentro do Direito Civil. Indagou-se, dentro dessa temática, 

como tutelar as ofensas direcionadas ao falecido, como resolver o problema da 

divulgação indevida da imagem de uma pessoa morta e como solucionar a 

questão relativa às biografias não autorizadas que ofendam direitos da 

personalidade desse indivíduo. 

Como o direito de ser lembrado trabalha na lógica da autodeterminação 

informativa dentro de uma cadeia temporal, é possível afirmar que, nos casos 

acima questionados, há uma proteção da narrativa passada do indivíduo 

traduzida pela tutela de sua memória presente. Concluiu-se que não é 

simplesmente a defesa decorrente de uma projeção de um direito da 

personalidade, como afirma a doutrina majoritária. A conjunção das teorias da 

situação jurídica subjetiva com a do prolongamento da personalidade e da 

tutela da memória do morto permitem conjuntamente considerar que o direito 

da personalidade remanescente a protegê-lo é o seu direito de ser lembrado. 

Nesses casos, existem dois interesses que justificam tal tutela pelo 

direito de ser lembrado: o interesse mnemônico-narrativo e o interesse ético-

relacional. O primeiro é o interesse demonstrado pelo indivíduo enquanto vivo 
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em ter seu legado respeitado também no post mortem, representado por seu 

remanescente direito à memória. O segundo interesse parte do pressuposto de 

que dificilmente há memória que não esteja em comunhão, isto é, as histórias 

de vida são compartilhadas a partir de um elo de reconhecimento recíproco. 

Com essas ponderações, se questionou como compatibilizar essa teoria 

defendida que afirma que o principal direito da personalidade no post mortem é 

o seu direito de ser lembrado com os ditames dos parágrafos únicos dos arts. 

12 e 20 do Código Civil, que trabalham na lógica de um gestor da memória do 

falecido. 

Os parentes legitimados a serem os gestores da memória do falecido 

podem pleitear a defesa do direito de ser lembrado do morto. Diferente é a 

situação em que são diretamente ofendidos em seus próprios direitos da 

personalidade, ou quando ocorre um dano reflexo. As variadas situações foram 

exemplificadas no quinto capítulo desta tese, cuja conclusão foi da distinção 

entre elas. Fundamental, todavia, é garantir a existência desse gestor da 

memória, que não pode se restringir a esses herdeiros patrimoniais, uma vez 

que boa parte do legado do falecido é composto por sua obra intelectual, 

existindo outras pessoas mais indicadas a tutelar esse direito da personalidade 

de ser lembrado, como amigos e colegas de profissão.  

Por sua vez, o caso das biografias póstumas de pessoas famosas foi 

também abordado como exemplar da defesa desse direito. Reiterou-se não se 

estar defendendo a proibição dessas biografias, mas ponderando a 

necessidade de respeitar a narrativa escolhida pelo indivíduo em vida, que é 

composto por um núcleo mínimo de privacidade. 

Ao se tratar do outro exemplo do direito de ser lembrado, qual seja, a 

denominada herança digital, se questionou como ela pode representar a 

preservação da narrativa de determinada pessoa. Percebeu-se que existem 

duas possibilidades. A primeira é a tutela da narrativa futura a partir das 

decisões individuais presentes do possuidor desses bens digitais. Caberá 

antecipadamente ao indivíduo escolher o grau da extensão e do conteúdo 

desse compartilhamento de bens pessoais após a sua morte. A segunda 

possibilidade passa a ser a tutela do passado com os olhos voltados ao 

presente, ou seja, o direito de ser lembrado impede que os bens digitais do 
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indivíduo, que não fez a escolha do grau de compartilhamento a tempo, tenha 

seus bens digitais devassados pelos herdeiros patrimoniais.  

Ao se questionar se seria a economicidade desses bens digitais o 

determinante na análise se certo conteúdo pode ser, ou não, transmitido aos 

seus herdeiros, apreendeu-se que não é esse o motivo a definir a inclusão no 

todo da herança. Deve-se privilegiar o grau de pessoalidade de cada uma das 

informações contidas nesses bens, respeitando, em primeiro plano, a vontade 

do usuário daquela respectiva rede social, ou possuidor daquele conjunto de 

bens digitais. No silêncio do indivíduo, tais bens não devem ser transmitidos 

aos herdeiros patrimoniais sob pena de macular sua narrativa em vida. 

Dentro do caráter prospectivo do direito de ser lembrado aplicado à 

herança digital, se destacou também a possibilidade da criação, ainda em vida, 

de conteúdo a ser disponibilizado após a morte. Os novos mecanismos 

tecnológicos possibilitam desde já o armazenamento de mensagens a serem 

compartilhadas em momentos oportunos com as pessoas que aqui ficaram, 

possibilitando até verdadeiras interações a partir da utilização de inteligência 

artificial que capta preferências, opiniões e o modo de se comunicar em rede 

do indivíduo enquanto vivo. Permite-se, assim, a manutenção de um peculiar 

contato em que a realidade se aproxima cada vez mais dos contos de ficção 

científica. É um novo universo que se abre ao direito de ser lembrado. 

Ao se transmudar a lógica temporal para a defesa da narrativa em que o 

passado influencia o presente, foi desenvolvido, como mais um exemplar do 

direito de ser lembrado, a existência da denominada família unipessoal. A 

abordagem escolhida para tratar desse novo tipo de família foi demonstrar que 

o direito de ser lembrado não se preocupa apenas com determinado legado 

para o futuro ou a proteção de uma remanescente memória, pois passa a 

existir também o peso do passado influenciando positivamente a formação 

identitária presente.  

Nesse pensar, a primeira indagação que se aduziu neste tópico foi o 

conceito de família unipessoal. Seria ela uma nova forma familiar que teria no 

afeto a sua justificativa? Chegou-se à conclusão de que não, pois a família 

unipessoal é aquela em que não há mais pluralidade de membros, não 

podendo ser confundida com as denominadas famílias monoparental ou 
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anaparental. O que justifica a existência jurídica desse modelo familiar é 

exatamente a existência de um direito de ser lembrado. 

Existe, nesse viés, um denominado “espírito de família” que permanece 

mesmo quando não há mais pluralidade de membros, tendo em vista que 

aquele último membro leva consigo os símbolos, os sinais e os gestos daquele 

núcleo familiar. Caberá, em decorrência desse direito de ser lembrado, a oferta 

das proteções legais respectivas como em quaisquer outras formas familiares.  

 Como último tópico abordado, o direito de ser lembrado se coloca 

também como um direito de defesa típico, como aqueles formulados na 

primeira geração dos direitos fundamentais, se aproximando de institutos como 

o direito à intimidade e à imagem. Essa lógica foi exemplificada a partir da 

reinterpretação do direito ao esquecimento como uma das espécies desse 

novo instituto e os dois sendo compreendidos como típicos direitos da 

personalidade.  

O direito ao esquecimento passa a ser entendido como o instituto que 

impede informações desatualizados, ofensivas e contrárias à liberdade 

identitária de permanecerem em circulação. Nesse pensar, o direito ao 

esquecimento tem também o objetivo de atualizar tais informações contidas na 

rede e difundidas por mecanismos de busca. Essa abordagem se mostra como 

um desdobramento da ressignificação do direito à intimidade, esse agora 

compreendido pela conjunção de uma autodeterminação informativa aliada a 

uma liberdade de construção narrativa. 

Nesse novo viés, mais importante do que guardar uma informação a 

sete chaves, ou manter determinado assunto sob o manto do segredo e fora do 

alcance de quaisquer outros indivíduos, se tem uma preocupação maior na 

circulação dessa informação. Parte-se do pressuposto que manter algo em 

sigilo é praticamente impossível, mas deve existir mecanismos que impeçam 

que tais informações, sobre a vida privada alheia, se difundam nas redes.  

Em nenhum momento, essa abordagem busca defender a falsidade, a 

mentira ou a distorção dos fatos e, sim, tem por objetivo privilegiar a história de 

vida narrada pela perspectiva de seu protagonista e, por esse motivo, se 

mostra tão importante permitir que o direito ao esquecimento faça o adequado 

recorte na história de vida dessa pessoa. Todos ainda continuam sendo livres 

para interpretar os acontecimentos pessoais desse indivíduo, desde que não 
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ofendam seus direitos da personalidade, ao compartilhar de maneira 

difamatória determinada versão sobre acontecimentos personalíssimos. 

Nesse pensar, se permitiu classificar o direito ao esquecimento como 

uma espécie do direito de ser lembrado, pois, na verdade, a lógica por trás do 

pedido de esquecimento, de desindexação e de apagamento de determinada 

informação é ofertar determinada narrativa pessoal sob os contornos 

selecionados pelo indivíduo. Ninguém quer simplesmente apagar algo, ou 

obrigar alguém a esquecer determinada informação, o que se quer na verdade 

é ser lembrado a partir de determinado contexto e permitir, assim, que o 

esquecimento ocorra naturalmente. O que se mostra bastante razoável para 

informações de caráter personalíssimo. 

Com essa última exemplificação, se concluiu a tese aqui apresentada, 

que teve como objetivo traçar um percurso que justificasse a necessidade de 

um direito, de tal natureza, vir a ser definitivamente reconhecido no 

ordenamento jurídico pátrio. 

O direito de ser lembrado passa a ser, assim, um direito da 

personalidade que, quando bem utilizado, pode significar a defesa da narrativa 

individual em todos as fases da vida. E mesmo após ela. Cuida do presente em 

deferência ao passado, como se exemplificou no caso da família unipessoal, 

cuida do passado em respeito ao presente, permitindo que as escolhas de vida 

atuais não estejam eternamente afetadas pelos acontecimentos pretéritos, 

como se demonstrou no caso do direito ao esquecimento, e cuida também do 

futuro, a partir de uma noção de legado, de respeito à memória daqueles que 

se foram, mas que permanecem em nome e em lembrança.  

Se como afirmava Manual Bandeira, na epígrafe acostada no início do 

quinto capítulo: “morre-se duas vezes, primeiro na carne e depois no nome e 

este, mesmo que mais resistente, também sucumbe ao poder destruidor do 

tempo”, o direito de ser lembrado, nesse terceiro aspecto temporal, tem como 

objetivo proteger o último interstício da vida humana, antes que o nome 

também encontre seu derradeiro final. Não há como negar que o patrimônio 

moral da pessoa perdura por mais algum tempo. 

Não é errado constatar que alguns nomes se eternizam, entram para a 

história como personagens marcantes de seus tempos. Entretanto, como 

reafirmado ao longo desta tese, o direito de ser lembrado não é direcionado 
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aos fatos ou aos personagens históricos. Ele visa proteger o núcleo narrativo 

do indivíduo comum, a sua memória, o seu legado, as suas pequenas grandes 

conquistas. 

O direito de ser lembrado é um direito voltado ao indivíduo que não 

entrará para a História, a não ser aquela mais circunscrita às pessoas de seu 

convívio. E é exatamente por esse motivo que ele tem como fim proteger essa 

personalíssima história de ingerências indevidas. É um direito que objetiva 

resguardar o legado que cada um constrói ao longo de sua vida, por mais 

prosaico que possa parecer, pois é a partir de cada história individual que se 

constrói a história de uma coletividade. Assim é um direito que não esquece 

seu fundo ético-relacional, isto é, um verdadeiro direito da comunhão: de 

narrativas, de reconhecimentos, de memórias, de experiências, de dons e de 

vidas. Vidas a serem lembradas. 
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