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Resumo
A contemporaneidade apresenta uma nova forma de comunicação. A sociedade 
global digital é caracterizada pela velocidade de informação que recebe e envia. 
Muitas vezes essas informações são a exposição da vida privada, afastando o 
princípio da privacidade, dificultando a efetivação do direito ao esquecimento. Este 
capítulo apresenta como proposta debater o direito ao esquecimento com foco no 
Informativo n° 723 do STJ que dispõe que o direito ao esquecimento não justifica 
a exclusão de matéria jornalística. Tem-se a seguinte questão-problema: É possível 
que o direito ao esquecimento se sobreponha a outros direitos individuais? O obje-
tivo é promover o debate a respeito do direito ao esquecimento, analisando o que 
dispõem as normas, observando as características dos interesses privado e público. 
Vale-se de metodologia qualitativa, por meio de consulta na legislação brasileira e 
em doutrinas, bem como pesquisa bibliográfica de autores estudiosos da temática 
e de artigos científicos disponíveis na internet.
Palavras-chave: direito ao esquecimento, direitos da personalidade, privacidade.

Abstract
Contemporaneity presents a new form of communication. The global digital society 
is characterized by the speed of information it receives and sends. Often this infor-
mation is the exposure of private life, removing the principle of privacy, making it 
difficult to effect the right to oblivion. This chapter presents as a proposal to discuss 
the right to forget with a focus on The STJ Information723, which provides that 
the right to forgetfulness does not justify the exclusion of journalistic matters. The 
following question is the question: Is it possible that the right to forget overlaps 
with other individual rights?  The objective is to promote the debate about the right 
to forget, analyzing what the norms have, observing the characteristics of private 
and public interests.  It is used by qualitative methodology, through consultation in 
Brazilian legislation and doctrines, as well as bibliographic research of authors who 
have been scholars on the subject and scientific articles available on the Internet.
Keywords: right to forgetfulness, personality rights, privacy.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este capítulo apresenta como proposta debater a respeito do 
direito ao esquecimento com foco no Informativo n° 723 do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ). A temática que envolve o direito ao 
esquecimento não pode ser considerada como nova, entretanto, no 
ano de 2021 o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o direito ao 
esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. 

Em 07 de fevereiro de 2022, o STJ, mediante o Informativo de 
Jurisprudência n° 723, dispôs que o direito ao esquecimento não jus-
tifica a exclusão de matéria jornalística. Com isso, suscitou debate a 
respeito dos princípios individuais da personalidade, da privacidade 
e da liberdade de informação.

O direito ao esquecimento se inter-relaciona com o princípio da 
dignidade da pessoa humana, resultante do direito à vida privada e, 
consequentemente, à privacidade. Buscando afastar situações pretéritas 
que causam constrangimento, dor e desonra, mesmo que verdadeiras. 

Desta forma, considerando que a contemporaneidade é com-
posta pelas tecnologias de informação e comunicação, na qual existe 
o ciberespaço e a propagação imediata de todo tipo de comunicação 
e informação, torna muito difícil efetivar o direito ao esquecimento. 

O direito à informação está contido no exercício da cidadania 
e na liberdade de expressão. Assim, este capítulo tem por objetivo 
promover o debate a respeito do direito ao esquecimento, fazendo 
um estudo a respeito do que dispõem as normas, observando as ca-
racterísticas dos interesses privado e público.
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 ]  O presente capítulo aborda os seguintes temas: Ponderação en-

tre os direitos da personalidade, privacidade e liberdade de informa-
ção; Direito ao esquecimento e o princípio da privacidade e; Existiria 
um direito a eliminar dados históricos?

Vale-se de metodologia qualitativa, por meio de consulta na 
legislação brasileira e em doutrinas, bem como pesquisa bibliográfica 
de autores estudiosos da temática e de artigos científicos disponíveis 
na rede mundial de computadores. 

PONDERAÇÃO ENTRE OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, 
PRIVACIDADE E LIBERDADE DE INFORMAÇÃO

Ao tratar dos direitos da personalidade, deve-se levar em con-
sideração que cada pessoa é única, com características particulares e, 
portanto, não se pode definir os direitos da personalidade de forma 
singular para todos. Há que se atentar ao ser humano em sua indi-
vidualidade, seus aspectos físicos, psíquicos e até mesmo, levar em 
conta o meio social ao qual pertence.

Os direitos da personalidade podem ser definidos como direi-
tos subjetivos do indivíduo, como por exemplo, o direito à vida dig-
na, à integridade física, à honra, à imagem e, o direito à privacidade. 
Deste modo, conclui-se que o direito à privacidade está compreendi-
do nos direitos da personalidade.

O juiz e professor, Sílvio de Salvo Venosa, elucida a respeito da 
intangibilidade dos direitos da personalidade: “não há que se enten-
der que nossa lei, [...], apresente um número fechado para descrever 
todos os direitos da personalidade. Terá essa natureza todo o direito 
subjetivo pessoal que apresentar as características semelhantes, ainda 
que não descritos perfeitamente na lei” (VENOSA, 2010, p. 21).

Nessa mesma linha de intelecção, tem-se o Enunciado 274 da 
IV Jornada de Direito Civil, que afirma que “os direitos da persona-
lidade, regulados de maneira não-exaustiva pelo Código Civil, são 
expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no 
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art. 1º, inc. III, da Constituição (princípio da dignidade da pessoa 
humana)” (BRASIL, 2006). Concluindo que “em caso de colisão en-
tre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a 
técnica da ponderação” (BRASIL, 2006).

Destaca-se, que os direitos da personalidade encontram pro-
teção legal no Código Civil (2002), no Capítulo II, mais especifica-
mente do artigo 11 ao artigo 21. Da mesma forma, estão tutelados na 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

O artigo 11, do Código Civil (BRASIL, 2002), assegura: “com 
exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer 
limitação voluntária”. Levando em consideração que os direitos da 
personalidade se inter-relacionam com o princípio da dignidade da 
pessoa humana, que está assegurado no texto constitucional, seria 
possível concluir que além da intransmissibilidade e da irrenunciabi-
lidade, os direitos da personalidade são absolutos?

Nesse sentido, Ferreira (2016), ao analisar o artigo 11 do Códi-
go Civil de 2002, elenca que os direitos da personalidade igualmente 
são imprescritíveis, impenhoráveis, invioláveis, vitalícios, isto é, são 
direitos absolutos, imanentes ao ser humano, não restando, portanto, 
possibilidade de renuncia à sua imagem, à sua dignidade, e nem po-
dendo transmitir esse direito a outras pessoas.

Quanto ao caráter absoluto dos direitos da personalidade, Tar-
tuce (2016) alerta e esclarece que o artigo 11 do Código Civil de 2002 
estabelece que os direitos da personalidade “não possam sofrer limi-
tação voluntária, o que gera o seu suposto caráter absoluto. Entre-
tanto, por uma questão lógica, tal regra pode comportar exceções, 
havendo, eventualmente, relativização desse caráter ilimitado e abso-
luto” (TARTUCE, 2016, p. 110). Como por exemplo, na hipótese do 
direito de imagem.

O direito à imagem integra o direito à privacidade, que por sua 
vez, é objeto dos direitos da personalidade. Ou seja, o direito à priva-
cidade é constituído por informações  e dados pessoais do indivíduo, 
tudo o que caracteriza sua vida íntima e pessoal está relacionado ao 
direito à privacidade.
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 ]  A Constituição da República Federativa do Brasil do 1988, em 

seu artigo 5°, instituiu os direitos e garantias fundamentais, e no inci-
so X, expressamente determinou os direitos referentes à privacidade: 
“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” (BRASIL, 1988).

Cancelier (2017) alerta que no Brasil “tanto o constituinte quanto 
o legislador ordinário, ao elaborarem a Constituição 1988 e o Código 
Civil de 2002 (Lei n. 10.406) optaram por não fazer uso do termo pri-
vacidade, mas das expressões vida privada e intimidade, sem oferecer 
conceitos a nenhuma delas” (CANCELIER, 2017, p. 219-220). O autor 
esclarece que a privacidade “deve ser vista antes de tudo como exercí-
cio de uma liberdade da pessoa, uma necessidade humana. Parte-se 
para uma visão da privacidade que é interna ao sujeito, faz parte dele, 
formando-o como ser humano” (CANCELIER, 2017, p. 220).

Destarte, pode-se concluir que nas normas brasileiras “o direi-
to à privacidade é considerado direito fundamental e direito da per-
sonalidade, sendo uma figura jurídica que supera a dicotomia entre 
direito público e privado” (CANCELIER, 2017, p. 222). 

A despeito de como o direito à privacidade é denominado, o 
que de fato importa é o objeto que se pretende tutelar através desse 
direito, ou seja, a proteção à privacidade está diretamente ligada à 
proteção jurídica dos direitos da personalidade humana, consequen-
temente, à proteção da dignidade da pessoa humana, que é princípio 
fundamental no ordenamento jurídico brasileiro.

Na contemporaneidade, em um cotidiano altamente tecnoló-
gico e digital, torna-se cada vez mais difícil resguardar o direito à 
privacidade, já que muitas vezes, o usuário das redes sociais digitais 
tem como objetivo a divulgação de sua vida íntima na internet, sem 
falar nos casos que são divulgados mesmo sem o consentimento do 
indivíduo que acaba sendo exposto na rede mundial de computa-
dores. “A internet abriu uma nova arena de diálogos, modificando 
e ampliando a maneira de interagir e nos oferecendo acesso a uma 
quantidade infinita de informações” (CANCELIER, 2017, p. 227). 
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O filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman, ao elucidar a vigi-
lância líquida em uma sociedade igualmente líquida, apontava que 
“o medo da exposição foi abafado pela alegria de ser notado” (BAU-
MAN, 2014, p.47). E, Cancelier (2017, p. 228) conclui que “o que se 
percebe é que, com a popularização da internet  para além da inten-
sificação da invasão da privacidade, a população passou a exercer 
um movimento de evasão da privacidade, enaltecendo a exposição 
deliberada de  suas informações privadas”. 

Sendo assim, diante das inovações tecnológicas, de uma so-
ciedade conectada globalmente, e que em situações diversas prefe-
re a exposição à privacidade, os direitos da personalidade acabam 
ganhando novos contornos, observando a particularidade de cada 
caso, buscando preservar o direito à intimidade que está tutelado 
pela legislação brasileira.

Certamente, as definições de público e privado passaram por 
consideráveis mudanças, desde a instituição do Código Civil, em 
2002. Pode-se afirmar que na contemporaneidade “além de resguar-
dar a possibilidade de isolamento, o direito à privacidade passa a ga-
rantir o controle sobre a circulação de informações e vai mais além, 
podendo servir como fundamentação à licitude de atos relacionados 
ao controle do próprio corpo” (CANCELIER, 2017, p. 229).

Interesses públicos e privados de uma época digital não podem 
servir de justificativa para a violação do direito à privacidade. Con-
siderar e resguardar os direitos da personalidade, inseridos nesses 
direitos o direito à privacidade e o direito à liberdade de informação, 
é proteger os direitos pessoais e a dignidade da pessoa humana.

O direito à liberdade de informação e, consequentemente, o de 
expressão são cada vez mais lembrados nesta sociedade contempo-
rânea globalizada, sempre com o intuito de afastar qualquer sombra 
que remeta à censura, desconsiderando os direitos da personalidade.

Luís Roberto Barroso (2004), ao esclarecer a respeito do con-
flito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade, ensina 
que “a liberdade de informação diz respeito ao direito individual de 
comunicar livremente fatos e ao direito difuso de ser deles infor-
mado. A liberdade de expressão tutela o direito de externar ideias, 
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 ]  opiniões, juízos de valor e manifestações do pensamento em geral” 

(BARROSO, 2004, p. 35). O jurista ainda pontua que “entende-se que 
as liberdades de informação e de expressão servem de fundamento 
para o exercício de outras liberdades, o que justifica sua posição de 
preferência em tese (embora não de superioridade) em relação aos 
direitos individualmente considerados” (BARROSO, 2004, p. 35).

Barroso (2004) afirma que os possíveis conflitos que possam 
ocorrer entre os direitos de personalidade e a liberdade de infor-
mação devem possuir como elemento de reflexão “a veracidade do 
fato, a licitude do meio empregado na obtenção da informação, [...], 
o local do fato, a natureza do fato, a existência de interesse público 
na divulgação, [...], e a preferência por medidas que não envolvam a 
proibição prévia da divulgação” (BARROSO, 2004, p. 35-36). 

Na verdade, os princípios jurídicos que fundamentam os direi-
tos da personalidade, da privacidade e da liberdade de informação, 
estabelecem entre si uma estreita ligação e, desta forma, nenhum de-
les se concretiza sem que haja uma influência expressa nos demais. 
De acordo com Martins (2018, p. 26), “por isso, os princípios estão 
sempre em conflito. É fácil perceber o caráter conflitivo nos casos 
paradigmáticos como o direito à informação e a proteção da privaci-
dade, mas toda decisão jurídica pressupõe a escolha de um valor em 
detrimento de outro”.

Machado (2018), ao observar os aspectos constitucionais e ci-
vis dos direitos da personalidade, elucida que o Código Civil de 2002, 
“apesar de suas inovações, não indicou com exatidão parâmetros uti-
lizáveis diante das cada vez mais frequentes hipóteses de conflito en-
tre os direitos da personalidade – a abrir espaço para que prevaleça a 
teoria da ponderação diante de tais ocorrências” (MACHADO, 2018, 
p. 260). E complementa informando que “sua redação dá margem a 
conflitos entre os direitos da personalidade, especialmente entre os 
direitos morais da personalidade (privacidade, honra e imagem), o 
direito ao esquecimento, e à liberdade de expressão ou informação” 
(MACHADO, 2018, p. 260).

Destarte, mais do que nunca, a contemporaneidade exige que 
sejam feitas as devidas ponderações entre os direitos da personalida-
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de, da privacidade e da liberdade de informação, consequentemente , 
afastando todo e qualquer tipo de censura e de restrição aos direitos 
individuais e sociais. Não há que se falar em um direito se sobrepon-
do a outro, mas sim, em respeito à dignidade da pessoa humana. 

Certamente, uma das grandes dificuldades na contemporanei-
dade, está em elaborar leis que se adaptem às transformações velozes 
em uma sociedade tecnológica digital imediatista, sem, no entanto, 
perder o objetivo e a efetividade a que se destinam.

DIREITO AO ESQUECIMENTO E O PRINCÍPIO 
DA PRIVACIDADE

No mundo todo, a comunicação foi ampliada após o advento 
das tecnologias digitas de informação, com isso, formou-se a ideia de 
uma maior liberdade de expressão, já que a rede mundial de compu-
tadores propicia e promove uma interação mais dinâmica e acessível 
àqueles que dispõe de conexão ao ciberespaço.

Diante dessas novas tecnologias de informação e comunicação, 
surge um novo cenário em que o esquecimento de algum ato ou fato 
praticamente inexiste, já que as tecnologias digitais armazenam na 
rede mundial de computadores tudo o que foi disponibilizado no ci-
berespaço e, com apenas um pressionar no botão do mouse é possí-
vel resgatar algo do passado.

No Brasil, a Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988  assegura os direitos individuais e coletivos, entre os quais com-
preende o direito à informação. “Com isso, o país passou a seguir 
uma tendência mundial que associa a liberdade de informação ao 
exercício da cidadania” (LIMA; FERREIRA; SOUZA, 2020, p. 36).

O fato é que com a internet um número cada vez maior de 
pessoas vem expondo sua privacidade em busca de curtidas, visibi-
lidade, reconhecimento e seguidores, que podem acabar proporcio-
nando retorno financeiro. Muitas pessoas anônimas passaram a ter 
esse retorno financeiro com  a superexposição de suas vidas privadas, 
porém, isso não é regra, e outras tantas pessoas acabam passando por 
circunstâncias indesejadas.
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 ]  Lima, Ferreira e Souza (2020), ao tratarem do direito ao esque-

cimento no Brasil e os desafios em virtude da internet, apontam que 
antes da criação do ciberespaço, canais de comunicação disponibili-
zavam informações de caráter íntimo, entretanto o alcance era con-
sideravelmente menor e por ficarem arquivados em objetos físicos, 
tornava-se mais difícil a recuperação das informações e, consequen-
temente, estariam mais predispostas ao esquecimento. Os autores 
afirmam que com as inovações tecnológicas, esse contexto mudou 
decisivamente, pois “os sites e redes sociais digitais tornaram as in-
formações mais acessíveis a qualquer interessado. A celeridade com 
que as informações são produzidas e compartilhadas nesses ambien-
tes criou dificuldades na preservação da vida privada e da intimidade 
das pessoas” (LIMA; FERREIRA; SOUZA, 2020, p. 37).

Lima, Ferreira e Souza (2020) alertam que “mesmo colocando 
o direito à informação sob o escopo dos direitos fundamentais e da 
personalidade, permanecem algumas situações em que aquele direito 
colide com outros igualmente direitos fundamentais” (LIMA; FER-
REIRA; SOUZA, 2020, p. 38). E  defendem que é necessário ponde-
rar a respeito das “liberdades individuais na relação com o direito ao 
esquecimento, que incide sobre o direito à intimidade acerca de fatos 
pretéritos” (LIMA; FERREIRA; SOUZA, 2020, p. 38).

É inegável que a internet se tornou fundamental no cotidiano 
das pessoas, abrangendo desde opções de lazer, estudo e até mesmo 
possibilidade de trabalho. Na contemporaneidade, receber e trans-
mitir informações se configurou em um direito do cidadão e, a inter-
net possui um movimento incalculável de conjunto de dados sobre 
alguém ou alguma coisa. Com base nessa afirmação, torna-se com-
plexo um possível controle sobre a utilização e compartilhamento 
dos dados pessoais.

Fundamentando o direito ao esquecimento, tem-se o direito 
da personalidade que corresponde como um modelo de conduta ao 
princípio da privacidade. Em tempos de exposição pessoal na rede 
mundial de computadores, faz-se necessário a ponderação entre a 
liberdade de expressão e o direito à privacidade.

Mas o que é o direito ao esquecimento? Cavalcante (2022, p. 2) 
esclarece que “o direito ao esquecimento é o direito que uma pessoa 
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possui de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em 
determinado momento de sua vida, seja exposto ao público em geral, 
causando-lhe sofrimento ou transtornos”. 

O professor Anderson Schreiber traz a seguinte definição para 
o direito ao esquecimento:

[...] o direito ao esquecimento é, portanto, um direito (a) exercido neces-
sariamente por uma pessoa humana; (b) em face de agentes públicos ou 
privados que tenham a aptidão fática de promover representações daquela 
pessoa sobre a esfera pública (opinião social); incluindo veículos de im-
prensa, emissoras de TV, fornecedores de serviços de busca na internet etc.; 
(c) em oposição a uma recordação opressiva dos fatos, assim entendida a 
recordação que se caracteriza, a um só tempo, por ser desatual e recair so-
bre aspecto sensível da personalidade, comprometendo a plena realização 
da identidade daquela pessoa humana, ao apresentá-la sob falsas luzes à 
sociedade (SCHREIBER, 2019, p. 376).

O  Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Tema 786, 
em fevereiro de 2021, definiu que o direito ao esquecimento é in-
compatível com a Constituição Federal. O site do STF apresenta a 
seguinte informação: “o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu 
que é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito 
ao esquecimento que possibilite impedir, em razão da passagem do 
tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos em meios de comu-
nicação” (BRASIL, 2021). E complementa: “Segundo a Corte, even-
tuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de 
informação devem ser analisados caso a caso, com base em parâme-
tros constitucionais e na legislação penal e civil” (BRASIL, 2021).

Após o STF se pronunciar sobre a temática, o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), mediante o Informativo 723, definiu que “o direito ao 
esquecimento não justifica a exclusão de matéria jornalística” (BRA-
SIL, 2022). O Informativo 723 do STJ ainda esclarece que “o direito à li-
berdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre ser alicerçado na 
ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo” (BRASIL, 2022).

Quanto a jurisprudência, o STJ define “que a atividade da im-
prensa deve pautar-se em três pilares, a saber: (I) dever de veracida-
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 ]  de, (II) dever de pertinência e (III) dever geral de cuidado” (BRASIL, 

2022). Significando que “o exercício do direito à liberdade de im-
prensa será considerado legítimo se o conteúdo transmitido for ver-
dadeiro, de interesse público e não violar os direitos da personalida-
de do indivíduo noticiado” (BRASIL, 2022). E o informativo 723 do 
STJ finaliza esclarecendo que “se esses deveres não forem observados 
e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto 
da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado” 
(BRASIL, 2022).

Cavalcante (2022), ao refletir sobre o conflito entre interesses 
constitucionais, argumenta que “a discussão quanto ao direito ao es-
quecimento envolve um conflito aparente entre a liberdade de ex-
pressão/informação e atributos individuais da pessoa humana, como 
a intimidade, privacidade e honra” (CAVALCANTE, 2022, p. 3). E 
conclui que “sem dúvida nenhuma, o principal ponto de conflito 
quanto à aceitação do direito ao esquecimento reside justamente em 
como conciliar esse direito com a liberdade de expressão e de im-
prensa e com o direito à informação” (CAVALCANTE, 2022, p. 4).

Por não existir no ordenamento jurídico brasileiro direitos ou 
garantias absolutas, não é possível identificar se o direito ao esque-
cimento deve prevalecer ao direito à informação, ou se deveria ser o 
contrário. Somente ao analisar o caso concreto que poderá ser firma-
do qual direito deve preponderar. 

O direito de informação precisa cumprir alguns requisitos para 
que tenha validade, como por exemplo, compromisso e responsabi-
lidade com informação verídica no intuito de informar o que é de 
interesse público, não podendo ir de encontro aos direitos da perso-
nalidade, no qual está inserido o direito à privacidade, bem como o 
direito à honra, intimidade e imagem. Somente quando incontestável 
o interesse público que o direito à intimidade fica atenuado, prevale-
cendo o interesse coletivo ao individual.

Conflitos entre princípios são comuns no ordenamento jurídi-
co brasileiro. A respeito dessa temática o Ministro Luís Felipe Salo-
mão ensina:
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No que diz respeito à colisão de direitos fundamentais e à ponderação de 
valores em conflito, existem doutrinadores que defendem a preponderância 
de um dos princípios em relação a outro e há teses afirmando haver equilí-
brio entre eles. No entanto, essa questão é mesmo resolvida apenas com o 
exame do caso concreto. Isso porque não há propriamente antinomias in-
solúveis na Constituição (princípio da unidade). Defende-se, dessa forma, 
a inexistência de hierarquia entre direitos e princípios da mesma natureza 
constitucional, a predominância do interesse público e, fundamentalmente, 
a razoabilidade (SALOMÃO, 2018, p. 4).

Pode-se concluir, portanto, que debates a respeito do direito 
ao esquecimento, devem ser considerados com cautela e sabedoria, 
levando em conta o direito à privacidade, mas ponderando sobre os 
princípios morais, a contemporaneidade da informação, a veracida-
de do que se pretende divulgar e, em especial a relevância do interes-
se social e o contexto histórico.

EXISTIRIA UM DIREITO A ELIMINAR DADOS HISTÓRICOS?

Considerando-se a fundamentação teórica apresentada nos 
tópicos anteriores, há de se destacar que o termo “direito ao esque-
cimento” não configura a expressão mais apropriada, uma vez que 
não se trata de exigir o esquecimento de fatos pretéritos, reescrever a 
História ou simplesmente apagar o passado.

Schreiber (2020)  se refere ao direito que cada indivíduo possui de 
se defender de uma recordação opressiva de fatos pretéritos que podem 
lhe trazer prejuízos ou impossibilitar o exercício de suas atividades, sob 
pena de mitigar ou impedir a reconstrução da identidade pessoal. 

A divulgação de fatos pretéritos, decorrente do direito à infor-
mação, não pode ser exercida de forma que não mais corresponda à 
realidade atual do indivíduo. Contextualizar o fato, portanto, pode-
-se revelar fundamental para que este não seja apresentado à socie-
dade sob falsas luzes.

Conforme salientado alhures, o acesso às novas tecnologias de 
informação multiplicou o número de casos em que pessoas recor-
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 ]  rem ao Poder Judiciário postulando a proteção jurídica para que fa-

tos pretéritos, não condizentes com a realidade atual, sejam retirados 
do ciberespaço, sem prejuízo de indenização por ofensa aos aspectos 
ínsitos à dignidade da pessoa humana.

Nesta seara, há divergências doutrinárias acerca da existência 
de um direito ao esquecimento. A primeira corrente, a favor da in-
formação (pró-informação), salienta que não existiria um direito ao 
esquecimento, pois além de não poder ser extraído qualquer direito 
fundamental, seria contrário à memória de um povo e à própria His-
tória da sociedade. Assim, a liberdade de informação, a priori, deve 
prevalecer sobre o direito à privacidade e à intimidade.

Por outro lado, aqueles que defendem o esquecimento, deno-
minados de pró-esquecimento, afirmam que o direito ao esqueci-
mento há de prevalecer sobre o direito à informação, pois os direitos 
à intimidade e à privacidade configurariam a expressão do direito da 
pessoa humana. A intimidade e a privacidade, portanto, deveriam 
prevalecer sobre o direito a liberdade de informação sobre fatos pre-
téritos, contudo, quanto a fatos atuais, a liberdade de informação não 
poderia ser suprimida.

A corrente intermediária, a seu turno, sustenta que pelo fato de 
não haver hierarquia entre direitos fundamentais é necessária a apli-
cação do método de ponderação para que se possa, em determinado 
caso concreto, o menor sacrifício possível dos interesses em colisão.

Perfazendo-se, destarte, uma análise dos fundamentos da deci-
são proferida pelo STJ que subsidiou o presente capítulo, verifica-se que 
os dados históricos são essenciais para a cultura de um povo, cuja per-
missão para retirada seria contrário à memória da própria sociedade. 

Entende-se, entretanto, que o resgate a tais informações há de 
ser contextualizado para que, por meio da ponderação de valores, os 
direitos à privacidade, intimidade e à informação possam coexistir 
por meio da obtenção do menor sacrifício, sob punição de se criar 
“penas perpétuas” ao indivíduo por meio da mídia e do ciberespaço.

Ademais, conforme salientado, a recordação, a nosso sentir, 
deve ter por objetivo informar, educar e orientar, sem jamais carac-
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terizar uma recordação opressiva de fatos que recaia sobre aspectos 
sensíveis da personalidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O denominado direito ao esquecimento, desdobramento dos di-
reitos fundamentais  da personalidade e da privacidade, sob a perspecti-
va da doutrina de vanguarda não constitui o direito a apagar o passado 
ou reescrever a história, mas está relacionado ao direito da pessoa hu-
mana de se defender contra uma recordação opressiva de fatos pretéritos 
que podem macular a reconstrução de sua identidade pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão ao julgar o REsp 
1961581 (Informativo nº 723), exteriorizou entendimento de que o di-
reito ao esquecimento não justifica a exclusão de matéria jornalística.

Ao perpassar pela análise da decisão supracitada, bem como 
pelo direito à informação em ponderação com os direitos da perso-
nalidade e da privacidade, pôde-se verificar que a apreciação deve ser 
feita de acordo com os nuances de cada caso.

Há de se destacar, entretanto, que em se tratando de direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana e, portanto, relacionados 
à cláusula geral da dignidade da pessoa humana, a ponderação de 
interesses há de ser feita de forma que se obtenha o menor sacrifício 
possível para os interesses em colisão.

Infere-se, destarte, que matérias jornalísticas ou informações 
divulgadas no ciberespaço podem ser mantidas, desde que se garanta 
ao interessado o direito de se defender contra uma recordação opres-
siva de fatos. Na colisão de interesses relacionados aos direitos da 
personalidade,  a solução supracitada possibilita que a informação 
seja disponibilizada, uma vez que apagar dados históricos contribuiu 
para a construção de uma sociedade sem cultura, e, ao mesmo tem-
po, que o acesso a tais informações não seja capaz de tolher direitos 
inerentes a intimidade da pessoa.
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