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RESUMO 

 

O presente estudo monográfico tem como objetivo principal analisar o direito ao esquecimento 

no âmbito dos casos julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Com esta 

finalidade, inicialmente, tratou-se acerca do direito ao esquecimento com a exposição histórica 

dos casos conhecidos nacional e internacionalmente. Na sequência, tratou-se dos 

posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais sobre as diversas características do assunto. 

Por fim, foram analisados três processos julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina, para averiguar como o direito ao esquecimento foi reconhecido, ou não, nesses 

processos. Para isso, adotaram-se os seguintes métodos de pesquisa: a abordagem foi 

qualitativa, o nível da pesquisa, exploratório e, quanto ao procedimento de coleta de dados, este 

se deu por meio do estudo de caso, bem como de análise bibliográfica e documental sobre o 

tema. Disto, foram extraídos diversos posicionamentos dos órgãos públicos e setores da 

sociedade a respeito da existência, aplicabilidade e requisitos para a concessão do direito ao 

esquecimento. Constatou-se, neste estudo, que inexiste consenso nas decisões julgadas pelo 

Tribunal de Justiça catarinense, apesar de que diversos institutos reconheçam a existência do 

direito ao esquecimento. Ocorre que, de acordo com a análise dos casos, constatou-se que a 

jurisprudência tem tentado limitar sua concessão a pouquíssimos casos, dos quais não exista 

real interesse público na informação e, por isso, não há motivos para que a vítima suporte os 

sofrimentos que dela advêm.  

 

Palavras-chave: Direito ao esquecimento. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Direitos 

fundamentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present monographic study has as main objective to analyze the right to be forgotten in the 

scope of cases judged by the Santa Catarina State Court of Justice. For this purpose, initially, it 

was about the right to be forgotten with the historical exposition of the cases known nationally 

and internationally. Then, it was about the doctrinal and jurisprudential positions on the various 

characteristics of the subject. Finally, three cases judged by the Santa Catarina State Court of 

Justice were analyzed to see how the right to be forgotten was recognized, or not, in these cases. 

For this, the following research methods were adopted: the approach was qualitative, the level 

of research, exploratory and, as for the data collection procedure, this took place through the 

case study, as well as bibliographic and documentary analysis About the subject. From this, 

several positions were taken from public bodies and sectors of society regarding the existence, 

applicability and requirements for granting the right to be forgotten. It was found, in this study, 

that there is no consensus in the decisions judged by the Santa Catarina Court of Justice, despite 

the fact that several institutes recognize the existence of the right to be forgotten. It happens 

that, according to the analysis of the cases, it was found that the jurisprudence has tried to limit 

its concession to very few cases, of which there is no real public interest in the information and, 

therefore, there is no reason for the victim to bear the suffering that come from it. 

 

Keywords: Right to be let alone. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Fundamental rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para melhor compreensão do trabalho monográfico em tela, faz-se necessário um 

entendimento preliminar acerca da Constituição Federal de 1988, que trouxe em seu primeiro 

artigo, um fundamento axiológico, sobre o qual está construído o Estado Democrático de 

Direito: dignidade da pessoa humana, um dos princípios fundamentais da República, servindo 

de parâmetro a orientar, tanto a aplicação, como a interpretação, ou seja, um valor constitucional 

norteador de todo o ordenamento, em todos os âmbitos e todas as atividades estatais, inclusive  

dos poderes executivo, legislativo e judiciário, assim como de todas as atividade privadas, 

atuando como piso protetivo mínimo. Observa-se: “Art. 1º 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” (BRASIL, 1988).  

Neste compasso, tendo como fundamento legal o artigo 5º, inciso X, da Carta Magna, 

dispondo serem 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. 

Veja-se: 

 

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: [...] 

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 (BRASIL, 1988). 

 

Neste sentido, o artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, estabeleceu como 

fundamento a dignidade da pessoa humana, assim como, o artigo 5º, inciso X, do mesmo 

diploma legal, constituiu o direito à privacidade. A partir daí, então, passou-se a se falar em 

direito ao esquecimento. 

Assim, ao dispor sobre direito ao esquecimento, nada de novo está sendo discutido, mas, 

sim, enfatizando direitos já garantidos pela Carta Magna brasileira. Dentre estas garantias, 

deriva-se o Direito ao Esquecimento, que no conceito de Wohjan e Wisniewsk (2015), é o 

direito do indivíduo de não permitir que um fato passado, ainda que verídico, seja exposto ao 

público, mantendo assim, protegida sua privacidade.  
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No campo teórico, o direito a ser esquecido se ramifica nos Direitos Constitucional, 

Penal e Civil, quais sejam, as proteções da dignidade da pessoa humana, ressocialização e o 

direito à personalidade, respectivamente.  

Na jurisprudência brasileira, o direito a ser esquecido só veio ter maior ênfase, após duas 

decisões do STJ sobre o assunto, em 2013, e posteriormente, pela emissão do Enunciado 531 

aprovado durante a VI Jornada de Direito Civil, realizada pelo Centro de Estudos do Conselho 

da Justiça Federal, no qual dispôs: “A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da 

informação inclui o direito ao esquecimento”. 

Basicamente, o direito ao esquecimento veio à discussão no caso de ex-condenados, os 

quais, desejavam que seus antecedentes criminais, não mais fossem expostos após determinado 

período, pois lhes causavam inúmeros prejuízos. Contudo, esse debate foi ampliado, 

envolvendo outros aspectos da vida da pessoa que se pretende sejam esquecidos.  

Neste sentido, pode-se destacar o tema 786 do Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 

2017), o qual, tratou da aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil, quando for 

invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares.  

Assim, percebe-se que o tema proposto vai de encontro ao já conhecido direito de 

informação. As leis de liberdade de informação permitem o acesso do público em geral às 

informações guardadas pelos governos nacionais. A aparição da legislação sobre liberdade de 

informação foi uma resposta ao grande número de pessoas insatisfeitas com o sigilo acerca do 

desenvolvimento de políticas governamentais e da tomada de decisões. Estabeleceu-se um 

processo legal de "direito ao conhecimento" de forma gratuita ou com um custo mínimo, para 

solicitar-se informações guardadas pelo governo, podendo haver exceções padrão (CABRAL, 

2017).  

A Carta Magna, ao defender a liberdade de expressão, autoriza que as pessoas exponham 

a sua opinião em uma sociedade democrática, entretanto, veda a possibilidade de tal ato ofender 

algum indivíduo (MENDES; COELHO; BRANCO, 2008).  

De qualquer maneira, analisar esta questão está longe de ser simples. Desde o início, 

depara-se com um conflito entre aqueles que protegem o direito ao anonimato em relação à 

intimidade, vida privada e reabilitação social e aqueles que defendem o direito ilimitado de 

acesso à informação. Por um lado, é desejável resguardar a vida privada das pessoas e, por 

outro, é de extrema necessidade, garantir que informações de interesse público sejam sempre 

acessíveis (GODOY, 2001). 

De fato, de um lado, tem-se a veracidade dos fatos, direito à informação, liberdade de 

imprensa e pensamento. Por outro lado, a consequência prejudicial de se manter 
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indefinidamente informações sobre indivíduos e suas famílias, ainda que, tenham esses 

cumprido integralmente suas penas de acordo com a lei, quer sejam elas, privação da liberdade, 

restrições de direitos, pecuniárias ou outras  

Ademais, deve-se atentar em até que ponto, o livre acesso à informação não está 

afetando a dignidade da pessoa envolvida. É indispensável a aplicação da proporcionalidade 

em determinados casos, sendo este, elemento essencial para que um direito não se sobreponha 

erroneamente outro.  

A Constituição da República, em seu art. 220, diz que “a manifestação do pensamento, 

a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 

qualquer restrição”, estabelecendo, também, no § 1º do mesmo artigo, que “nenhuma lei conterá 

dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em 

qualquer veículo de comunicação social”, aduz uma ressalva de que apenas assim o será, desde 

que “observado o disposto no art. 5º, incisos IV, V, X, XIII e XVI” (BRASIL, 1988).  

Neste sentido, a própria Carta Magna, logo após estabelecer que não poderá haver 

qualquer restrição ou dificuldade à plena liberdade de informação e de expressão, assim como 

a liberdade de informação jornalística, rapidamente se utilizou de alguns princípios norteadores 

de tais liberdades, autorizando interferência legislativa, com a finalidade de proibir o 

anonimato, para impor o direito de resposta e a indenização por danos morais e patrimoniais e 

à imagem, assim como para preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem dos 

indivíduos.  

No mesmo caminhar, o § 3º do art. 222 da Constituição Federal, preceitua que “os meios 

de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação 

do serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 221”, destacando-se o princípio 

descrito pelo inciso IV, “respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família” (BRASIL, 

1988).  

Resta cristalino, com a simples leitura do inciso IV acima transcrito, a clara intenção do 

constituinte de também erigir o respeito à dignidade da pessoa humana à condição de limites 

da liberdade de informação. Não por menos, visto que “dignidade da pessoa humana” deve 

sempre ser considerada pilar do Estado Democrático de Direito, nos termos do art. 1º, III, da 

Constituição Federal, e vetor hermenêutico para a adequada compreensão de qualquer direito 

(MENDES; BRANCO, 2012, p. 346). 

Ademais, recentemente o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do 

Tema 786, o qual, dá aplicabilidade ao direito ao esquecimento na esfera civil, podendo este 

ser invocado pela vítima, como por qualquer familiar. A ação versa, em suma, sobre o direito 
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de uma família de não reviver o sofrimento sentido pelo falecimento de um ente querido, cujos 

detalhes do assassinato foram exibidos em programa de televisão em rede nacional.  

Diante disso, o presente trabalho buscará identificar todos os vértices do direito ao 

esquecimento, trazendo esclarecimentos claros acerca do tema e suas constantes mudanças, 

analisando seu contexto histórico, os precedentes no direito brasileiro, adentrando em seus 

fundamentos e, por fim, analisando a estrutura do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina nas decisões relacionadas ao assunto, notadamente, os casos AC 

03007591020158240069, AI 4025514-14.2018.8.24.0000 e ED 0314179-21.2018.8.24.0023. 

Neste caminhar, formula-se o seguinte problema: Qual o posicionamento do sistema 

jurídico brasileiro acerca do direito ao esquecimento, em especial, as decisões do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina? 

O interesse pelo presente trabalho monográfico, surgiu após o autor perceber a grande 

midiatização feita acerca de fatos e processos específicos. Rapidamente, foi-lhe despertado o 

interesse pelo tema proposto, frente à enorme quantidade de processos criminais 

frequentemente divulgados pela mídia, logo percebeu que, o estudo sobre o tema renderia um 

interessante trabalho acadêmico de monografia.  

Assim, definido o tema, com vistas a constatar sua novidade no meio acadêmico, 

passou-se a verificar no Repositório de Monografias RIUNI, e a perceber que os trabalhos 

apresentados, dos quais, possuem alguma alusão ao tema presente, não adentraram às decisões 

proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Ainda, os trabalhos que 

possuem assuntos próximos ao ora apresentado, não fizeram uma análise especifica acerca das 

constantes edições normativas envolvendo o tema. Desse modo, é justificada a existência desta 

pesquisa, que possui o intuito de estudar a estrutura organizacional do Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina, para julgar os casos relativos ao Direito ao Esquecimento.  

Assim, a existência desse trabalho monográfico tornará possível o maior 

aprofundamento sobre a matéria exposta, podendo ser instrumento de auxílio para estudantes, 

servindo como fonte de pesquisa sobre o assunto. O presente estudo conseguirá analisar com 

clareza, e entender todas as posições tomadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina, assim como, esclarecer todos os seus fundamentos e princípios. 

Outrossim, faz-se necessário indicar que o trabalho, quanto ao nível de profundidade, 

utilizar-se-á da pesquisa exploratória, que segundo Marconi e Lakatos (2017, p. 113), constitui-

se  em “avaliação de uma situação concreta desconhecida, alguém ou um grupo, em algum 

lugar, já deve ter feito pesquisas iguais ou semelhantes, ou mesmo complementares de certos 

aspectos da pesquisa pretendida”. Assim, mesmo existindo diversos outros trabalhos ligados ao 



12 

 

tema, buscar-se-á analisar as últimas mudanças ocorridas acerca do direito ao esquecimento, 

em especial, as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.  

No tocante à abordagem metodológica da pesquisa, esta será de natureza qualitativa, 

visto que, a pesquisa não se utilizará de dados ou estatísticos-matemáticos, mas tentará 

identificar suas constantes mudanças, assim como, analisar as decisões que cercam o tema. 

Como bem explicou Minayo, Deslandes e Gomes (2015, p. 21), “responde a questões muito 

particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou 

não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”.  

No que concerne à coleta de dados, esta pesquisa se dará de maneira bibliográfica e 

documental, sendo realizada a partir da análise e interpretação das muitas fontes teóricas e 

doutrinárias disponíveis, assim como, a identificação das peculiaridades nas decisões do 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina acerca do direito ao esquecimento.  

E finalmente, a pesquisa será realizada através do estudo de caso, como muito bem 

esclarece Yin (2015, p. 18), “mostra como a pesquisa de estudo de caso compreende um método 

abrangente – cobrindo a lógica do projeto, as técnicas de coleta de dados e as abordagens 

específicas à análise de dados”. Nesta senda, é justificado este estudo, já que será exposto o 

contexto histórico envolvendo o tema, assim como, haverá análise do Tema 786 do Supremo 

Tribunal Federal e também. uma completa avaliação da estrutura organizacional do Tribunal 

de Justiça do Estado de Santa Catarina, para julgar casos relativos ao direito ao esquecimento.  

O presente trabalho será subdividido em três principais capítulos. O tópico inicial 

consistirá em demonstrar o surgimento do Direito ao Esquecimento no Direito Comparado e 

analisar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Enunciado da VI Jornada de Direito 

Civil, assim como, o tema 786 do Supremo Tribunal Federal e sua aplicabilidade ao direito ao 

esquecimento na esfera civil quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares. 

O segundo capítulo irá abordar a dignidade humana, prevista no artigo 1°, inciso III, da 

Constituição Federal, e artigo 220, da Constituição Federal, analisar possibilidade do 

reconhecimento de direitos fundamentais implícitos, previsto no artigo 5º, §2° da Constituição 

Federal e identificar a não ofensa ao direito de informação e de comunicação. 

Por fim, o último capítulo analisará as decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

acerca do direito ao esquecimento, nos casos: AC 03007591020158240069, AI 4025514-

14.2018.8.24.0000 e ED 0314179-21.2018.8.24.0023 
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2 DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

Este capítulo adentrará em pontos específicos relacionados ao tema, iniciando com o 

surgimento no direito comparado, passando pelo precedente brasileiro, esmiuçando as 

definições dadas pela Sexta Jornada de Direito Civil e, finalmente, esclarecendo o Tema 786 

do Supremo Tribunal Federal. 

 

2.1 SURGIMENTO NO DIREITO COMPARADO 

 

O Direito Comparado possibilita estudar simultaneamente diferenças e semelhanças dos 

diversos ordenamentos jurídicos do mundo, permitindo que se compare elementos do direito de 

jurisdições distintas. 

A fim de proporcionar melhor compreensão da origem do direito ao esquecimento, 

utilizar-se-á do Direito Comparado para entender o surgimento desta tutela. Assim, propõe-se 

a análise de casos marcantes, onde restou reconhecido internacionalmente o direito de ser 

esquecido. 

O Direito ao Esquecimento é inerente ao Estado Democrático de Direito, pois concebe 

a ideia de pessoa e o direito da personalidade, fundamental à possibilidade de ressocialização 

de um ex-presidiário, por exemplo. É parte do ordenamento jurídico estritamente associado à 

dignidade humana, cada vez mais discutido no mundo, onde as tecnologias são estigmatizadoras 

das pessoas por grandes ou por pequenos delitos.  

Com relação ao seu início, conforme Sarlet (2015), a tutela do esquecimento nasce no 

direito comparado, também com uma subdivisão diversa, tendo como precursores os Estados 

Unidos da América, França e Alemanha. 

De maneira inaugural, no ano de 1931, o Tribunal Norte Americano do Estado da 

Califórnia, ao julgar o “Caso Melvin vs. Reid”, reconheceu o direito ao esquecimento à senhora 

Gabrielle Darley, ex-prostituta, a qual, envolveu-se em um crime de homicídio. Ocorridos os 

trâmites legais, ela foi inocentada e mudou sua vida por completo, abandonando a prostituição, 

constituindo família e mudando-se de cidade. Ocorre que, treze anos após seu julgamento, 

Doroty Davenport Reid, cineasta, produziu o filme Red Kimono, no qual, retrata a vida 

pregressa de Gabrielle. Irresignado com tal situação, o marido da Sra. Darley impetrou pedido 

reparatório por violação à vida privada da família. As alegações foram acolhidas pela Corte 

californiana (MAGI, 2016). 
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Já a França, no ano de 1965, viu-se diante da tutela do esquecimento pela primeira vez 

no “Caso Marlene Dietrich”, onde a atriz Marlene Dietrich pugnou à Corte de Paris a proteção 

de conteúdos pessoais, ao passo que um affaire seu, fora indiciado por determinado delito. Seus 

requerimentos foram julgados procedentes pela Corte parisiense (MAGI, 2016). 

Ost (2005) menciona outra interessante decisão, de 1983, do Tribunal de última 

instância de Paris (Mme. Filipachi Cogedipresse), no qual, esse direito restou assegurado nos 

seguintes termos: 

 

(...) qualquer pessoa que se tenha envolvido em acontecimentos públicos pode, com o 

passar do tempo, reivindicar o direito ao esquecimento; a lembrança destes 

acontecimentos e do papel que ela possa ter desempenhado é ilegítima se não for 

fundada nas necessidades da história ou se for de natureza a ferir sua sensibilidade; 

visto que o direito ao esquecimento, que se impõe a todos, inclusive aos jornalistas, 

deve igualmente beneficiar a todos, inclusive aos condenados que pagaram sua dívida 

para com a sociedade e tentam reinserir-se nela (apud OST, 2005, p. 161). 

 

Neste mesmo estigma, o primeiro caso conhecido pelo Judiciário Alemão, no ano de 

1969, foi o “Caso Lebach”, onde dois homens foram condenados à prisão perpétua pelo crime 

de homicídio, enquanto um terceiro partícipe, restou submetido ao cumprimento de seis anos 

de reclusão. Após cumpridos dois anos da pena, a emissora de televisão Zweites Deutsches 

Fernsehen anunciou um documentário sobre o caso, onde fazia referência clara e expressa ao 

nome do partícipe, bem como apresentava imagens deste. Insta salientar que, o programa 

televisivo seria veiculado dois dias antes do terceiro condenado deixar condicionalmente a 

prisão. Neste sentido, o partícipe, de forma liminar, pleiteou a não exibição do programa, 

arguindo a proteção de seu direito ao desenvolvimento, previsto na Constituição alemã. O caso 

seguiu até o Tribunal Constitucional Alemão, onde decidiu a Corte, por proibir que a rede de 

televisão transmitisse o documentário, caso fossem expostas informações pessoais do 

reclamante (BRASIL, 2013). 

Os acontecimentos acima expostos navegam no mesmo sentido de que, a posterior 

divulgação de notícias sobre fatos pretéritos é, em todo caso, ilegítima, caso se mostrar apta a 

provocar graves danos ao autor, especialmente se estes dificultarem sua reintegração social. 

Outrossim, o Tribunal de Justiça da União Europeia, ao julgar o “Caso Mario Costeja 

vs. Google Spain”, trouxe à tona importante discussão sobre o tema, representando um marco 

no reconhecimento do direito ao esquecimento. 

Inicialmente, faz-se necessário abordar os conceitos básicos sobre o Tribunal de Justiça 

da União Europeia e suas competências. Após instituída a união dos estados europeus, 
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necessitou-se maior uniformidade na aplicação e interpretação do Direito Comunitário, que 

segundo Mazzuoli (2015), restou na criação do referido Tribunal, veja-se: 

 

O TJUE é o órgão judiciário máximo da União Europeia (UE). Sua função é a de 

interpretar o direito da União Europeia – que vai do direito escrito ao costumeiro no 

âmbito das comunidades –, para que a sua aplicação seja uniforme nos Estados que 

compõem a União. O TJUE tanto resolve conflitos entre Estados quanto litígios 

propostos por particulares ou empresas (por entenderem que algum de seus direitos 

tenha sido violado por uma instituição europeia). Grande parte de sua atividade 

jurisdicional é materialmente constitucional, atuando o tribunal como controlador 

final da convencionalidade dos tratados comunitários; também atua 

administrativamente, especialmente em tema de responsabilidade civil extracontratual 

das instituições, órgãos e organismos da União Europeia e em matéria de controle da 

função pública desenvolvida pelos tribunais da União (MAZZUOLI, 2015, p. 22). 

 

Neste caso, a criação deste Tribunal tem por finalidade substancial a uniformização e 

aplicação do direito dentro da União Europeia e, conforme elucidar-se-á a seguir, foi de extrema 

importância no reconhecimento e aplicabilidade do direito ao esquecimento. 

O “Caso Mario Costeja vs. Google Spain” dá conta da ação movida pelo advogado 

espanhol Mario Costeja Gonzáles, em face do buscador Google Espanha, o qual, na década de 

80, teria vinculado notícias acerca de um imóvel de propriedade do Sr. Mario, que teria sido 

levado à hasta pública para pagamento de débitos fiscais junto à seguridade social espanhola. 

Ocorre que a dívida foi paga sem necessidade de venda judicial do imóvel. 

Sentido este que, por ser pessoa pública e notória no meio social espanhol, a veiculação 

deste acontecimento datado da década de oitenta, causava-lhe prejuízos de ordem moral. 

Motivado por tal situação, no ano de 2010, formulou administrativamente um pedido junto ao 

Google Espanha, solicitando que este removesse seus dados dos motores de busca. Contudo, 

seu requerimento foi negado. 

Frente à negativa administrativa da empresa, requereu junto à Agência Espanhola de 

Proteção de Dados, que todas as informações relacionadas ao processo executório que havia 

sofrido, fossem suprimidas das páginas eletrônicas, haja vista a falta de interesse atual para a 

divulgação da notícia. 

No intuito de defender a dignidade da pessoa humana, o julgamento pela Agência 

Espanhola restou favorável ao requerente, ficando determinado ao Google Espanha, a remoção 

de quaisquer informações difamatórias relacionadas ao demandante. 

Irresignado com a decisão, o buscador espanhol recorreu junto do Tribunal de Justiça 

da União Europeia. Acerca da decisão exarada pela Corte Europeia, Rodrigues Junior (2014) 

explica que as ferramentas de pesquisa do Google Espanha podem violar os direitos 

fundamentais: 
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O histórico acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia concluiu que a atividade 

dos motores de busca enquadra-se no conceito de “tratamento de dados”, tal como 

previsto na Diretiva 95/46, de 24 de outubro de 1995, e que o Google, nessa qualidade, 

é responsável por assegurar que suas ações não subtraiam as pessoas de um nível 

mínimo de proteção à vida privada (RODRIGUES JUNIOR, 2014). 

 

Nesta toada, o Tribunal de Justiça da União Europeia reconheceu que assistia razão ao 

demandante Mario Costeja Gonzáles, justificando que, mesmo lícitas e verdadeiras as 

informações divulgadas, o grande lapso temporal acabava violando seu direito fundamental à 

privacidade. Conforme elucidado pelo acórdão:  

 

Os artigos 12.°, alínea b), e 14.°, primeiro parágrafo, alínea a), da Diretiva 95/46 

devem ser interpretados no sentido de que, no âmbito da apreciação das condições de 

aplicação destas disposições, importa designadamente examinar se a pessoa em causa 

tem o direito de que a informação em questão sobre a sua pessoa deixe de ser associada 

ao seu nome através de uma lista de resultados exibida na sequência de uma pesquisa 

efetuada a partir do seu nome, sem que, todavia, a constatação desse direito 

pressuponha que a inclusão dessa informação nessa lista causa prejuízo a essa pessoa. 

Na medida em que esta pode, tendo em conta os seus direitos fundamentais nos termos 

dos artigos 7.° e 8.° da Carta, requerer que a informação em questão deixe de estar à 

disposição do grande público devido à sua inclusão nessa lista de resultados, esses 

direitos prevalecem, em princípio, não só sobre o interesse econômico do operador do 

motor de busca mas também sobre o interesse desse público em aceder à informação 

numa pesquisa sobre o nome dessa pessoa. No entanto, não será esse o caso se se 

afigurar que, por razões especiais como, por exemplo, o papel desempenhado por essa 

pessoa na vida pública, a ingerência nos seus direitos fundamentais é justificada pelo 

interesse preponderante do referido público em ter acesso à informação em questão, 

em virtude dessa inclusão (UNIÃO EUROPEIA, 2014).  

 

Pode se considerar este caso e, consecutivamente seu julgamento, um marco no 

reconhecimento do direito ao esquecimento, uma vez que, com o advento da internet, 

informações podem ser facilmente eternizadas, causando em determinados casos, 

constrangimentos desnecessários. 

Como preconiza Teffé (2016), o precedente criado pelo Tribunal de Justiça da União 

Europeia foi de suma importância para tratar da proteção de dados divulgados por buscadores 

de na internet. Veja-se: 

 

O Tribunal considerou também que, neste caso particular, a interferência no direito da 

pessoa à proteção de dados não poderia ser justificada pelo simples interesse 

econômico do provedor de busca. Contudo, o Tribunal ressaltou que o direito a ser 

esquecido não seria absoluto, devendo sempre ser ponderado com outros direitos 

fundamentais, como a liberdade de expressão e dos meios de comunicação (TEFFÉ, 

2016). 
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Com o devido conhecimento dos casos expostos, percebe-se explicitamente a 

aplicabilidade do direito ao esquecimento na jurisprudência internacional. Assim passar-se-á à 

análise da posição adotada pelos tribunais brasileiros acerca do tema. 

 

2.2 O PRECEDENTE BRASILEIRO 

 

Neste tópico, adentrar-se-á nos casos que trouxeram forte relevância ao tema dentro do 

contexto jurisprudencial brasileiro.  

Na jurisprudência brasileira, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, dois são os 

precedentes que reconheceram a aplicabilidade do direito ao esquecimento no ordenamento 

jurídico nacional. 

Um deles, foi o emblemático “Caso Aída Curi”, jovem violentada e assassinada no ano 

de 1958, no estado do Rio de Janeiro. Como se não bastasse, passados mais de cinquenta anos 

dos fatos, a Rede Globo de Televisão utilizou-se do programa Linha Direta Justiça para veicular 

matéria, divulgando nome e fotos da vítima, o que trouxe aos familiares, a lembrança do crime 

e todo sofrimento que o envolve. 

Irresignados com a veiculação da matéria televisiva, os irmãos de Aída, interpuseram 

ação de reparação de danos morais, materiais e à imagem em desfavor de Globo Comunicações 

e Participações S/A, emissora responsável por exibir o programa. 

Em sede de primeiro grau, a quadragésima sétima Vara Cível da Comarca do Rio de 

Janeiro rejeitou os pedidos formulados pelos autores, justificando que neste caso, a informação 

divulgada pela parte requerida prevaleceria, dado o forte interesse público da notícia. Cabe 

ressaltar que, tanto o recurso de apelação quanto a interposição de recurso especial pelos autores 

restaram inexitosos. 

Analisando o julgado, entendeu Chehab (2015), que o Superior Tribunal de Justiça 

considerou o crime como um fato histórico, sendo inviável sua veiculação pela imprensa, sem 

a devida menção a ofendida: 

 

Na ocasião, aquela Corte ponderou que os familiares da vítima, caso desejem, têm o 

direito de não se submeterem a desnecessárias lembranças dos fatos passados que lhe 

causam feridas, repelindo a indefinida exploração das desgraças privadas. 

Reconheceu, porém, que, em certos crimes, a vítima torna-se um elemento 

indissociável, inviabilizando sua narrativa sem mencioná-la. Concluiu que, em crimes 

históricos, é necessária a ponderação em concreto para aferir o abuso na divulgação 

dos fatos atormentadores do passado (CHEHAB, 2015). 
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Justificou a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, o direito a ser esquecido 

deve considerar a historicidade do fato e, neste caso, toda a situação envolta no crime já fazia 

parte do domínio público, sendo impossível dissociar a vítima do acontecimento. Conforme 

asseverou o Tribunal, veja-se:  

 

[...] 4. Não obstante isso, assim como o direito ao esquecimento do ofensor – 

condenado e já penalizado – deve ser ponderado pela questão da historicidade do fato 

narrado, assim também o direito dos ofendidos deve observar esse mesmo parâmetro. 

Em um crime de repercussão nacional, a vítima – por torpeza do destino – 

frequentemente se torna elemento indissociável do delito, circunstância que, na 

generalidade das vezes, inviabiliza a narrativa do crime caso se pretenda omitir a 

figura do ofendido. 5. Com efeito, o direito ao esquecimento que ora se reconhece 

para todos, ofensor e ofendidos, não alcança o caso dos autos, em que se reviveu, 

décadas depois do crime, acontecimento que entrou para o domínio público, de modo 

que se tornaria impraticável a atividade da imprensa para o desiderato de retratar o 

caso Aida Curi, sem Aida Curi. 6. É evidente ser possível, caso a caso, a ponderação 

acerca de como o crime tornou-se histórico, podendo o julgador reconhecer que, desde 

sempre, o que houve foi uma exacerbada exploração midiática, e permitir novamente 

essa exploração significaria conformar-se com um segundo abuso só porque o 

primeiro já ocorrera. Porém, no caso em exame, não ficou reconhecida essa 

artificiosidade ou o abuso antecedente na cobertura do crime, inserindo-se, portanto, 

nas exceções decorrentes da ampla publicidade a que podem se sujeitar alguns delitos. 

[...] (BRASIL, 2013b). 

 

Ao apreciar o caso, Teffé (2016) esclareceu que, o entendimento da Turma recursal,  

deu-se, visto que, segundo ele, o tempo encarregou-se de mitigar os acontecimentos da memória 

social, tornando brando seus efeitos sobre a honra e a dignidade dos familiares, ao passo que, 

embora tenha gerado desconforto aos irmãos da vítima, seria inexistente o dano moral. Veja-

se: “Na ponderação de interesses, decidiu-se que o acolhimento do direito ao esquecimento, no 

caso, com a consequente indenização, consubstancia desproporcional corte à liberdade de 

imprensa, se comparado ao desconforto gerado pela lembrança” (TEFFÉ, 2016). 

O Ministro Relator Luís Felipe Salomão, apesar de reconhecer o direito dos familiares 

de esquecer o trágico episódio, salientou que o reconhecimento, em tese, de um direito ao 

esquecimento não conduz necessariamente o dever de indenizar. Suscitou que, a base da matéria 

foi o crime em si, deixando de lado a imagem da ofendida. Assim, não o dano moral não 

ocorreu. 

Outro marcante precedente, que em tese é muito semelhante ao exposto acima, é o caso 

envolvendo a conhecida “Chacina da Candelária”. Tal fato ocorreu na noite de 23 de janeiro de 

1993, na cidade do Rio de Janeiro, onde oito jovens foram assassinados. 

Ocorre que, no ano de 2006, o já citato programa Linha Direta Justiça, transmitiu 

matéria televisiva em que apontava Jurandir Gomes de França, como um dos envolvidos no 

crime. Acontece que, na verdade, o acusado foi indiciado como coautor do crime, entretanto 
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quando levado a júri popular, ao final, foi absolvido por negativa de autoria, pela unanimidade 

dos membros do conselho de sentença. 

Irresignado com tal situação, Jurandir Gomes de França ajuizou ação de reparação de 

danos morais em desfavor do grupo Globo Comunicações e Participações S/A. O autor 

argumentou que, a divulgação do programa levou novamente ao conhecimento público situação 

já superada, reanimando na comunidade local uma falsa imagem de chacinador, precisando 

abandonar sua moradia para salvaguardar a integridade de sua família, ferindo gravemente os 

direitos de privacidade e anonimato. 

Conforme ocorrido no caso Aída Curi, a terceira Vara Cível da Comarca do Rio de 

Janeiro julgou improcedente os pedidos indenizatórios formulados pelo autor, justificando que 

o interesse social da notícia deve mitigar os direitos ao anonimato e esquecimento. 

Contudo, em sede recursal, restou reformada a sentença, condenando a emissora do 

programa televisivo ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que foi 

mantido após analisados os embargos infringentes e embargos de declaração interpostos pela 

requerida. 

Diferentemente do caso Aída Curi, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que, a 

reportagem poderia ser veiculada sem que fossem utilizadas imagens e nome do autor, visto 

que, tais informações o retratavam como indiciado, deixando fora de holofote o fato de ter sido 

absolvido. Colaciona-se a seguir o seguinte trecho da decisão: 

 

[...] 18. No caso concreto, a despeito de a Chacina da Candelária ter se tornado – com 

muita razão – um fato histórico, que expôs as chagas do País ao mundo, tornando-se 

símbolo da precária proteção estatal conferida aos direitos humanos da criança e do 

adolescente em situação de risco, o certo é que a fatídica história seria bem contada e 

de forma fidedigna sem que para isso a imagem e o nome do autor precisassem ser 

expostos em rede nacional. Nem a liberdade de imprensa seria tolhida, nem a honra 

do autor seria maculada, caso se ocultassem o nome e a fisionomia do recorrido, 

ponderação de valores que, no caso, seria a melhor solução ao conflito. 19. Muito 

embora tenham as instâncias ordinárias reconhecido que a reportagem se mostrou 

fidedigna com a realidade, a receptividade do homem médio brasileiro a noticiários 

desse jaez é apta a reacender a desconfiança geral acerca da índole do autor, o qual, 

certamente, não teve reforçada sua imagem de inocentado, mas sim a de indiciado. 

No caso, permitir nova veiculação do fato, com a indicação precisa do nome e imagem 

do autor, significaria a permissão de uma segunda ofensa à sua dignidade, só porque 

a primeira já ocorrera no passado, uma vez que, como bem reconheceu o acórdão 

recorrido, além do crime em si, o inquérito policial consubstanciou uma reconhecida 

"vergonha" nacional à parte. 20. Condenação mantida em R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais), por não se mostrar exorbitante. 21. Recurso especial não provido (BRASIL, 

2013a). 
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Ao analisar o presente caso, Sarlet (2015) considerou que, deve haver ponderação ao 

analisar a liberdade de expressão frente ao direito à ressocialização, ao passo que a relevância 

público-social relacionada ao crime não mais existia, veja-se: 

 

No caso candelária, a passagem do tempo tornaria ilícita a veiculação de fato lícito, 

em virtude de que os fatos de relevância penal, por força da prescrição, perderiam o 

interesse para a sociedade. Além disso, o interesse público no crime e na sua 

investigação, persecução e punição perde relevância com o transcurso do tempo, na 

medida em que se esgota a resposta penal, ou seja, é cumprida a pena imposta, 

passando a prevalecer o direito ao esquecimento e o direito à plena ressocialização 

(SARLET, 2015). 

 

Em 28 de abril de 2020, outro caso envolvendo o tema foi julgado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Trata-se, em síntese, do crime envolvendo Paula Thomaz, condenada pelo 

assassinato de Daniella Perez, filha da escritora Gloria Perez, ocorrido em 1992. Em outubro 

de 2012, Paula, o atual marido e os filhos ajuizaram ação em desfavor da revista IstoÉ, visto 

que o meio jornalístico publicou reportagem contendo informações acerca do temeroso crime. 

A autora acusou que, a matéria apresentava imagens fisionômicas atuais, assim como 

demonstrou, de maneira sensacionalista, sua vida recente, ocasionando sérios danos à esfera 

pessoal dos demandantes. 

O caso, em primeiro grau jurisdicional, foi julgado parcialmente procedente, obrigando 

a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a Paula 

Thomaz e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos demais autores. Em grau de 

apelação, houve apenas modificação quanto aos juros de mora. 

Posteriormente, os autores interpuseram recurso pleiteando majorar as indenizações 

arbitradas a título de danos morais e lograr a condenação da ré a não mais publicar reportagens 

envolvendo o delito supracitado. 

O relator do presente caso foi o Ministro Ricardo Cueva, o qual, de pronto mencionou 

os dois julgados de relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, citados anteriormente, quais 

sejam: Caso Aida Curi e a Chacina da Candelária. 

O Ministro, em sua decisão, mencionou que, a reportagem não apresentou qualquer 

conteúdo informativo ou de interesse histórico acerca do crime, tão somente, utilizou-se do fato 

para expor o cotidiano da família, conforme se vê a seguir: 

 

[...] De fato, a notícia, ao contrário, destina-se exclusivamente a explorar a vida 

contemporânea dos autores, dificultando, assim, a superação de episódio traumático.  

[...] Isso porque, muito embora cabível reconhecer e reparar as violações constatadas 

no presente caso, é inadmissível a fixação, ao veículo de comunicação, de antemão, 
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de um dever geral de abstenção de publicar futuras reportagens relacionadas com o 

ato criminoso (BRASIL, 2020). 

 

Não deixou o Relator de mencionar a grande relevância do caso, haja vista, a vítima do 

crime ser filha da conhecida escritora Gloria Perez, a qual, à época do crime, iniciou forte 

mobilização social. 

 

[...] Desse modo, sob pena de apagamento de trecho significativo não só da história 

de crimes famosos que compõem a memória coletiva, mas também de ocultação de 

fato marcante para a evolução legislativa mencionada, não há razões para acolher o 

pedido concernente à obrigação de não fazer (BRASIL, 2020). 

 

Outrossim, destacou o julgador que, a análise concreta da historicidade de crimes 

conhecidos, deve percorrer o confronto do genuíno interesse público social de cada caso. Veja-

se: 

 

[...] Tal dimensão apenas pode ser constatada nas situações em que os fatos recordados 

marcaram a memória coletiva e, por isso, sobrevivem à passagem do tempo, 

transcendendo interesses individuais e momentâneos. 

Assim, sob pena de imposição de indevida censura prévia e por existir evidente 

interesse social no cultivo à memória do mencionado fato notório, não é possível 

restringir de antemão a veiculação de quaisquer notícias e matérias investigativas 

sobre o tema, notadamente aquelas voltadas à preservação da dimensão histórica e 

social referente ao caso em debate (BRASIL, 2020). 
 

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça negou o pleito pela abstenção de veicular novas 

matérias informativas envolvendo o caso, assim como manteve o valor fixado pelas instâncias 

de origem. 

 

2.3 ENUNCIADO DA VI JORNADA DE DIREITO CIVIL 

 

Importante esclarecer neste momento, alguns pontos relevantes acerca do direito ao 

esquecimento tratados na VI Jornada de Direito Civil.  

O evento, ocorrido nos dias onze e doze de março de 2013, teve como coordenador geral 

o Ministro Rosado de Aguiar Júnior e objetivou delinear posições interpretativas sobre o 

Código Civil de 2002, ao passo que, a partir do debate entre especialistas e professores, 

produziriam novos enunciados a serem publicados e divulgados. 

Insta salientar que, um destes enunciados, analisado pela Comissão de Trabalho da Parte 

Geral, coordenada pelo Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, teve como 

tema de repercussão o direito ao esquecimento. 
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O Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil analisou a tutela da dignidade da pessoa 

humana, utilizando como referência legislativa, o artigo 11 do Código Civil: “Art. 11. Com 

exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e 

irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária” (BRASIL, 2002). 

Estabeleceu o Enunciado 531 que, o direito ao esquecimento prospera, ao passo que, 

não ser lembrado pela eternidade por equívoco pretérito ou situação vexatória, é forma de 

proteger a dignidade humana, veja-se: “A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade 

da informação inclui o direito ao esquecimento” (BRASIL, 2013a). 

O Conselho da Justiça Federal, responsável pela edição do Enunciado 531, propôs uma 

orientação doutrinária baseada na interpretação do Código Civil, justificando da seguinte 

maneira:  

 

Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-se acumulando nos 

dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem histórica no campo das 

condenações criminais. Surge como parcela importante do direito do ex-detento à 

ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a 

própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos 

fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados 

(BRASIL, 2013a). 

 

Ao analisar o Enunciado 531, compreende-se que o direito ao esquecimento estaria 

subentendido nos mesmos ditames legais relativos à proteção da intimidade, da imagem e da 

vida privada, bem como no princípio de proteção à dignidade da pessoa humana. 

A fim de esclarecer o assunto, o coordenador da Comissão de Trabalho da Parte Geral 

na VI Jornada de Direito Civil, mencionou que o enunciado assegura a possibilidade de debater 

o caráter que é dado aos acontecimentos pretéritos nos meios de comunicação social, 

principalmente nos métodos eletrônicos. Segundo o desembargador, restou claro que, o direito 

ao esquecimento não adjudica a ninguém, a possibilidade de mitigar fatos passados ou 

reescrever a própria história, observa-se: 

 

Não é qualquer informação negativa que será eliminada do mundo virtual. É apenas 

uma garantia contra o que a doutrina tem chamado de 'superinformacionismo'. O 

enunciado contribui, e muito, para a discussão do tema, mas ainda há muito espaço 

para o amadurecimento do assunto, de modo a serem fixados os parâmetros para que 

seja acolhido o 'esquecimento' de determinado fato, com a decretação judicial da sua 

eliminação das mídias eletrônicas. Tudo orientado pela ponderação de valores, de 

modo razoável e proporcional, entre os direitos fundamentais e as regras do Código 

Civil de proteção à intimidade e à imagem, de um lado, e, de outro, as regras 

constitucionais de vedação à censura e da garantia à livre manifestação do pensamento 

(BRASIL, 2012). 
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Conforme muito bem especificado pelo magistrado, com o nível de informações atuais, 

até mesmo os atos mais corriqueiros e cotidianos da vida pessoal podem ser anunciados em 

escala global, de maneira extremamente rápida. 

 

Verifica-se hoje que os danos causados por informações falsas, ou mesmo 

verdadeiras, mas da esfera da vida privada e da intimidade, veiculadas através da 

internet, são potencialmente muito mais nefastos do que na época em que a 

propagação da notícia se dava pelos meios tradicionais de divulgação. Uma retratação 

publicada em jornal podia não ter a força de recolher as “penas lançadas ao vento”, 

mas a resposta era publicada e a notícia mentirosa ou injuriosa permanecia nos 

arquivos do periódico. Com mais raridade era “ressuscitada” para voltar a perseguir a 

vítima (RIO GRANDE DO SUL, 2013). 

 

No entendimento do desembargador, a tutela do direito ao esquecimento surge com base 

na ideia de que, mesmo quem comete um delito, passado algum tempo, tem apagadas as 

consequências penais do fato. Na jurisprudência brasileira, após dois anos posteriores ao 

cumprimento da pena, tem o autor direito à reabilitação. Da mesma maneira, com cinco anos, 

não mais se considera o ato para fins de reincidência. 

Ao analisar o Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil, percebe-se este, como um 

divisor de águas no enfrentamento do tema ‘direito ao esquecimento’. Resta evidente que, não 

se tentou discutir a ilicitude ou gravidade do ato praticado pelo agente, mas sim, proteger sua 

dignidade humana, impedindo a exposição desnecessária e prejudicial. 

Pode-se dizer que, após a VI Jornada de Direito Civil, com a consequente publicação do 

Enunciado 531, o debate ganhou o meio jurídico e, cada vez mais, vem tomando destaque 

conforme a sociedade se modifica. 

 

2.4 TEMA 786 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Neste momento, tratar-se-á de forma breve, mas aprofundada, acerca do reconhecimento 

do tema 786 como repercussão geral. 

Ao apresentar os precedentes brasileiros, este trabalho monográfico trouxe à tona o caso 

Aída Curi, jovem brutalmente assassinada no ano de 1958, o qual, deu início à discussão 

envolvendo o tema 786 do Supremo Tribunal Federal. 

Como já apresentado anteriormente, os quatro irmãos de Aída Curi propuseram ação 

contra o grupo Globo de Televisão, alegando o sensacionalismo exagerado ao exibir reportagem 

envolvendo o caso, salientando que a matéria possuía cunho estritamente comercial. 



24 

 

Contudo, ao sentenciar o feito, o Juízo de primeiro grau entendeu por não comprovado 

o lucro obtido diretamente com a exibição da reportagem em questão, julgando totalmente 

improcedentes os pedidos formulados pelos familiares de Aída. Irresignados com a prestação 

judicial, os autores interpuseram embargos declaratórios, que restaram indeferidos. Assim, 

opuseram recurso de apelação ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o qual alcançou a mais 

alta instância. 

Na apelação, o direito ao esquecimento foi alegado pelos autores, mencionando os casos 

já citados, “Chacina da Candelária” e “Caso Lebach”. Ao suscitar estes acontecimentos, 

alegaram existir desproporcional entendimento, ao passo que o transgressor, ao cumprir a pena, 

é laureado pela tutela do esquecimento, contudo, a vítima, mesmo sofrendo toda a injustiça 

praticada pelo criminoso, não possui tal direito. 

Ao apreciar o caso, o Desembargador Relator Ricardo Rodrigues justificou que, a 

reportagem exibida tinha como objetivo, apresentar crimes que marcaram a sociedade, expondo 

o trâmite processual envolvendo os casos. Desta forma, decidiu a 15ª Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro: 

 

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 (BRASIL, 2019). 

 

 

Após os familiares receberem mais dois embargos declaratórios desprovidos, 

interpuseram então recursos de agravo das decisões, os quais, foram recebidos pelo Superior 



25 

 

Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Como já exposto anteriormente, no STJ, o 

Relator Luiz Felipe Salomão negou provimento ao agravo. Ocorre que, a decisão proferida pelo 

STF tomou outros rumos, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, encaminhou-se o agravo 

para análise em plenário 

O recurso discutiu o artigo 1º, inciso III, artigo 5º, caput, inciso III e X, e artigo 220, § 

1º, da Constituição Federal, alegando que, por tratar do direito à dignidade humana, o caso é 

passivo de repercussão geral. 

Argumentaram os recorrentes que, a tutela do esquecimento na esfera civil ainda não foi 

analisada pelo STF, constituindo assim, precedente inédito sobre o tema. Os autores aduziram 

já haver regulamento consolidado no âmbito penal, onde o criminoso é beneficiado, porquanto, 

o agravo buscava o reconhecimento do mesmo direito na esfera civil, em favor da vítima. 

Neste sentido, o Ministro Dias Toffoli votou favoravelmente ao agravo, entendendo a 

existência de repercussão geral da matéria, de modo que, o recurso abordou de maneira 

densamente constitucional o tema. Aduziu ainda que, o processo possibilitará relevante 

discussão social sobre a liberdade de expressão e informação, face à dignidade da pessoa 

humana. 

Assim, o tema 786 do Supremo Tribunal Federal, intitulado como “Aplicabilidade do 

direito ao esquecimento na esfera civil, quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus 

familiares”, foi admitido e publicado, recebendo a seguinte descrição: 

 

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, III, 5º, caput, III e X, e 

220, § 1º, da Constituição Federal, a possibilidade de a vítima ou seus familiares 

invocarem a aplicação do direito ao esquecimento na esfera civil, considerando a 

harmonização dos princípios constitucionais da liberdade de expressão e do direito à 

informação com aqueles que protegem a dignidade da pessoa humana e a 

inviolabilidade da honra e da intimidade (BRASIL, 2017). 

 

Posteriormente, entendeu o Relator pela relevância da matéria, abrir vista dos autos ao 

Procurador-Geral da República, à época Rodrigo Janot Monteiro de Barros, o qual, ao analisar 

a aplicação do direito ao esquecimento no caso, entendeu que sobressaem os direitos de 

liberdade de expressão, pensamento, crença e comunicação. Alegou inclusive que, a tutela do 

esquecimento não obriga necessária indenização. 

Novamente intimada, no ano de 2018, a Procuradora-Geral, Raquel Elias Ferreira 

Dodge, manifestou-se favorável ao reconhecimento do direito ao esquecimento para fins de 

repercussão geral, contudo, com relação ao recurso, entendeu por manter a posição adotada por 

seu antecessor, nos seguintes termos: “O direito ao esquecimento, por ser desdobramento do 
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direito à privacidade, deve ser ponderado, no caso concreto, com a proteção do direito à 

informação e liberdade de expressão” (BRASIL, 2018). 

Analisando o tema firmado pelo Supremo Tribunal Federal e toda discussão envolta no 

direito ao esquecimento, percebe-se forte embate, ainda não definido, entre o princípio da 

dignidade da pessoa humana e o direito de acesso à informação.  

Postos os julgamentos nacionais acerca do assunto, no próximo capítulo, tratar-se-á do 

direito fundamental ao esquecimento, como um direito implícito decorrente da interpretação do 

princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à intimidade e do direito à privacidade. 
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3 FUNDAMENTOS DO DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

Neste capítulo, adentrar-se-ão nos preceitos fundamentais do direito ao esquecimento, 

esclarecendo o porquê deste direito vir a ser um direito fundamental implícito, que decorre da 

dignidade da pessoa humana e do direito à intimidade de privacidade. 

 

3.1 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

O primeiro artigo da Constituição Federal traz os fundamentos do Estado Democrático 

de Direito, calcado na segurança do exercício dos direitos sociais e individuais, da liberdade, 

da segurança, do desenvolvimento, da igualdade e da justiça. Este mesmo artigo, em seu inciso 

III, trata da dignidade da pessoa humana. Veja-se: “Art. 1º 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” (BRASIL, 1988).  

O artigo supracitado versa sobre direito inerente do indivíduo, protegendo-o de qualquer 

tratamento degradante, assegurando condições materiais e sociais mínimas de sobrevivência. 

Nos diplomas legais, a dignidade humana é tratada como princípio fundamental, o qual, o 

Estado Democrático de Direito deve proteger e zelar. 

Para Martinez (2014), a dignidade humana tem o papel de nortear casos de colisão entre 

os Direitos Fundamentais, o que torna o princípio essencial e de observação obrigatória por 

toda e qualquer lei.  

Em uma visão mais ampla sobre a dignidade humana, Barroso (2009) explica que, o 

tratamento digno para todas as pessoas deve ser assegurado, independentemente de quem seja, 

qual sua origem ou crença religiosa. Observa-se: 

 

(...) a dignidade da pessoa humana é o valor e o princípio subjacente ao grande 

mandamento, de origem religiosa, do respeito ao próximo. Todas as pessoas são iguais 

e têm direito a tratamento igualmente digno. A dignidade da pessoa humana é a ideia 

que informa, na filosofia, o imperativo categórico kantiano, dando origem a 

proposições éticas superadoras do utilitarismo: a) uma pessoa deve agir como se a 

máxima da sua conduta pudesse transformar-se em uma lei universal; b) cada 

indivíduo deve ser tratado como um fim em si mesmo, e não como um meio para a 

realização de metas coletivas ou de outras metas individuais. As coisas têm preço; as 

pessoas têm dignidade. Do ponto de vista moral, ser é muito mais do que ter. O 

princípio da dignidade humana identifica um espaço de integridade a ser assegurado 

a todas as pessoas por sua só existência no mundo (BARROSO, 2009). 
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A dignidade da pessoa humana possui aspecto abrangente, podendo ser empregado em 

diversas legislações, conforme os princípios de cada área do direito. Neste sentido, apesar de 

possuírem a mesma origem, a integração do princípio às normas ou das normas ao princípio, 

mudará de acordo com suas especificidades. 

Conforme já demonstrado anteriormente, a VI Jornada de Direito Civil, promovida pelo 

Conselho de Justiça Federal, assim como o restante da jurisprudência, instituiu o direito ao 

esquecimento junto da tutela da dignidade da pessoa humana. 

No âmbito penal, a dignidade da pessoa humana enfocará nas garantias previstas aos 

réus e apenados, ao passo que, apesar de suas condutas puníveis, seus direitos e garantias 

pessoais precisam ser respeitados e, acontecimentos que os suprimam, devem ser censurados. 

O direito ao esquecimento é altamente discutido na esfera penal, de modo que, qualquer 

indivíduo que participe direta ou indiretamente de um processo, fica refém do estigma criado 

em torno de si, sendo este culpado ou inocente. O caso da “Chacina da Candelária”, citato no 

capítulo anterior, é um ótimo exemplo, visto que, mesmo absolvido, um dos réus teve seu nome 

e imagem vinculados em um programa televisivo, gerando enorme desconforto social àquele. 

Neste sentido, diversos foram os entendimentos de que, dentro do princípio da dignidade 

da pessoa humana, está incluso, na sociedade da informação, o direito ao esquecimento. 

E não poderia ser diferente, já que se atribui ao princípio da dignidade humana o dever 

de operar como caminho nos julgamentos em que estão compreendidos conflitos de direitos 

fundamentais.  

O direito de ser esquecido, mesmo que aparente ser a derivação de direitos já previstos 

na Constituição Federal, como a imagem, vida privada e intimidade, na verdade, este direito 

deve ser visto como garantia autônoma, com âmbito e abrangência própria.  

Tem-se que, embora qualquer diploma legal não traga de maneira expressa o direito ao 

esquecimento, no ordenamento jurídico brasileiro este direito é amplamente reconhecido. Tal 

assertiva se faz verdadeira, ao analisarmos as inúmeras ferramentas criadas para defesa do 

indivíduo, muitas delas baseadas no transcurso de tempo, as quais, inutilizam informações 

provenientes de tais acontecimentos. 

Apesar do fato de que, sim, fazer parte de uma ação penal gera antecedentes criminais, 

ainda que absolvido o réu, conforme o Código de Processo Penal brasileiro, estas condenações 

não poderão fazer parte da vida do agente já reabilitado. Veja-se: “Art. 748.  A condenação ou 

condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem 

em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal” (BRASIL, 

1941). 
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Neste mesmo sentido expressou o Ex-Ministro Luís Felipe Salomão, citado no capítulo 

anterior: 

 

(...) o Direito estabiliza o passado e confere previsibilidade ao futuro por institutos 

bem conhecidos de todos: prescrição, decadência, perdão, anistia, irretroatividade da 

lei, respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, prazo máximo 

para que o nome de inadimplentes figure em cadastros restritivos de crédito, 

reabilitação penal e o direito ao sigilo quanto à folha de antecedentes daqueles que já 

cumpriram pena (...) Se os condenados que já cumpriram a pena têm direito ao sigilo 

da folha de antecedentes, assim também a exclusão dos registros da condenação no 

Instituto de Identificação, por maiores e melhores razões aqueles que foram 

absolvidos não podem permanecer com esse estigma, conferindo-lhes a lei o mesmo 

direito de serem esquecidos (BRASIL, 2013). 

 

No Supremo Tribunal Federal, o direito ao esquecimento foi novamente vinculado ao 

princípio da dignidade da pessoa humana. Observa-se o acórdão, HC 126315, proferido pelo 

Ministro Gilmar Mendes: 

 

É que, em verdade, assiste ao indivíduo o “direito ao esquecimento”, ou “direito de 

ser deixado em paz”, alcunhado, no direito norte-americano de “the right to be let 

alone”. O direito ao esquecimento, a despeito de inúmeras vozes contrárias, também 

encontra respaldo na seara penal, enquadrando-se como direito fundamental implícito, 

corolário da vedação à adoção de pena de caráter perpétuo e dos princípios da 

dignidade da pessoa humana, da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade 

(BRASIL, 2015). 

 

Neste sentido, o direito ao esquecimento está fortemente relacionado à reabilitação 

criminal, ao passo que a lei impede que o apenado, após cumprimento integral da pena, tenha 

divulgadas informações inerentes ao caso. 

Dito isto, tem-se que a proteção da intimidade deve ser garantida a qualquer pessoa, seja 

ela quem for. Assim, esta garantia é um dos principais basilares para tutela do esquecimento, 

garantido ao indivíduo, o poder de escolha do que quer ou não ter revelado sobre sua vida. 

Adiante, neste trabalho monográfico, será tratado com mais afinco este instituto, 

contudo, faz-se necessário citá-lo preliminarmente neste tópico, pois o direito à privacidade ou 

intimidade, tem por finalidade conservar a dignidade da pessoa humana. Veja-se: “O direito 

fundamental à privacidade é faceta da própria dignidade da pessoa humana, sob valor 

constitucional, em seu aspecto subjetivo, conforme Declaração Universal dos Direitos 

Humanos” (SARLET, 2010). 
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Superados os esclarecimentos entre a dignidade da pessoa humana e o presente tema, 

será analisado no próximo tópico, a possibilidade ou não de seu reconhecimento nos direitos 

fundamentais implícitos. 

 

3.2 A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

IMPLÍCITOS – ARTIGO 5º, § 2º, CRFB/88 

 

 Neste tópico, tratar-se-á acerca da possibilidade de o direito ao esquecimento ser 

compreendido como direito fundamental, analisando sua previsão normativa. 

Inicialmente, convém esclarecer que, para um melhor entendimento desta problemática, 

faz-se necessário compreender o que são direitos fundamentais implícitos, para só assim, 

adentrar na temática proposta. 

Assim, tem-se que os direitos implícitos englobam todas as posições jurídicas 

fundamentais, não necessariamente consagradas pela Constituição Federal, abrangendo um ou 

mais direitos expressamente ditos pela Lei Maior, como é o caso do direito ao esquecimento, o 

qual tutela, em determinados casos, a imagem, nome, privacidade etc. 

Tais direitos têm como objetivo, proteger todo e qualquer indivíduo dotado de 

personalidade, sendo de fundamental importância para defesa da dignidade humana, visto que, 

englobam a totalidade dos posicionamentos legislativos relativos às pessoas. Veja-se: 

 

(...) são ‘direitos fundamentais’ todos aqueles direitos subjetivos que correspondem 

universalmente a "todos" os seres humanos enquanto dotados do status de pessoas, 

cidadãos ou pessoas com capacidade de agir; entendido por ‘direito subjetivo’ 

qualquer expectativa positiva (de prestações) ou negativa (de não sofrer lesões) ligada 

a um indivíduo por uma norma jurídica; e por ‘status’ a condição de um sujeito, 

prevista também por uma norma jurídica positiva, como pressuposto de sua 

idoneidade para ser titular de situações jurídicas e/ou autor dos atos que são exercício 

destas (FERRAJOLI, 2004). 

 

Nesta toada, direitos implícitos são posições jurídicas, direta ou indiretamente, adotadas 

em favor das pessoas, tanto aqueles reconhecidos pela Constituição Federal, quanto os demais, 

que, embora não integrem o texto constitucional, por seu conteúdo e importância, são 

igualmente admitidos. 

A par disso, o sistema constitucional em seu artigo 5º, parágrafo 2º, autorizou a 

incorporação de novos valores jurídicos, adicionando à legislação brasileira temáticas 

importantíssimas, uma delas, os chamados Direito Humanos. Observa-se: 
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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, 1988). 
 

Os direitos implicitamente positivados são conhecidos de diversas maneiras, quais 

sejam: direitos humanos, direitos humanos fundamentais, direitos naturais, direitos individuais, 

direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais, direitos fundamentais do homem e 

liberdades públicas. 

Em que pese inúmeras terminologias, uma delas é adotada como principal, contudo, 

existe certa divergência neste sentido. Silva (2005) defende que, “direitos fundamentais do 

homem” é a terminologia melhor definida, pois traz instituições tuteladas por estes direitos. 

Veja-se: 

 

Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada a este estudo, 

porque, além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e 

informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para 

designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele 

concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas 

(SILVA, 2005). 
 

Por outro lado, Sarlet (2012) afirma que “Direitos Fundamentais”, mostra-se a mais 

adequada, por ser esta a terminologia adotada pelo constituinte brasileiro, assim como, é uma 

das mais utilizadas e aceitas. 

Neste sentido, a Constituição Federal deixou claro a liberdade para o reconhecimento 

de demais direitos ou princípios não necessariamente expressos no texto constitucional. 

Conforme muito bem elucidou Rothemburgo (2014): 

 

A realização efetiva dos direitos fundamentais será uma inesgotável tarefa a cumprir, 

uma constante promessa da democracia, um estímulo ao envide de esforços; por mais 

que se avance na implementação dos direitos fundamentais haverá um novo estágio a 

galgar, rumo à excelência. Por isso, a parcimônia e o realismo com que se devem 

traduzir normativamente os direitos fundamentais não devem elidir uma dimensão 

prospectiva nem esmorecer a contínua luta pelo reconhecimento de novos direitos. A 

abertura e a inexauribilidade dos direitos fundamentais são, portanto, receptivas a 

novas espécies e a novos desdobramentos dos direitos fundamentais 

(ROTHEMBURGO, 2014). 
 

Desta forma, resta cristalina a ideia, de que os direitos fundamentais não se esgotam. 

Por outro lado, por fazerem parte de uma sociedade complexa em constante transformação, 

estes são materialmente abertos, sempre dispostos a adentrar novas relações jurídicas. 
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Levando-se em conta esta situação, pode-se dizer que, o direito ao esquecimento faz 

parte dos direitos fundamentais implícitos, ao passo que, mesmo não vigorando de maneira 

expressa, a constituição pode reconhecê-lo como um termo balizador nos conflitos 

fundamentais. 

O direito ao esquecimento, conforme citado anteriormente, não está expresso em nossa 

constituição, entretanto, não podemos assumir a inexistência do direito a ser esquecido. Pelo 

contrário, fazendo-se uma análise sistemática, entende-se como sendo um componente dos 

direitos à personalidade, intimidade, imagem, honra etc. 

Assim, o direito ao esquecimento pode ser considerado um direito fundamental 

implícito, juntamente com os demais direitos descritos alhures, estes impedem que fatos 

pretéritos sejam novamente vivenciados pelo indivíduo, impossibilitando que haja uma pena 

perpétua sobre seus atos passados. 

Compreendidas as correlações entre o direito ao esquecimento e os direitos 

fundamentais implícitos, no próximo tópico adentrar-se-á na possibilidade ou não de ofensa aos 

direitos de informação e comunicação. 

 

3.3 NÃO OFENSA AO DIREITO DE INOFRMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO 

 

Inicialmente, para melhor compreensão deste ponto, cumpre esclarecer o que é 

informação. Inúmeras são as concepções, entretanto, informação ou o direito de informar e ser 

informado, é melhor definido sendo uma garantia fundamental, defeso na Constituição 

brasileira, fundamental para o caminhar saudável de sociedades democráticas. 

Nesta conjuntura, tem-se a garantia de informação como um direito socialmente 

coletivo, o qual, faz frente à tutela do esquecimento, sendo esta, principalmente relevante ao 

direito individual. 

A necessidade primordial do fácil acesso a informações, dá-se, para que determinados 

fatos e acontecimentos históricos fiquem marcados na memória, pois somente a informação 

cultivada de maneira correta poderá impedir que comportamentos socialmente repudiados se 

repitam. 

Para definir se o tema proposto ofende ou não os direitos de informação e comunicação, 

é preciso relembrar o que foi exposto nos tópicos anteriores, já que o constituinte brasileiro 

tentou mediar possíveis conflitos existentes entre direitos fundamentais. 
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Amparado nesta questão, tem-se de um lado os direitos de informação e comunicação e 

noutra banda, o direito à privacidade, ambos de fundamental importância para relações sociais. 

Neste caminho, tentar-se-á entender qual destas garantias deverá prevalecer. 

Neste caso, o direito ao esquecimento tenta tutelar, principalmente, a privacidade dos 

indivíduos. Nesta toada, protege subsidiariamente a imagem, nome, reputação, dentre outros 

muitos direitos relativos à pessoa. 

O citado Direito a Privacidade é resguardado pela Constituição Federal de 1988, artigo 

5º, inciso X, a qual dispõe: 

 

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: [...]  

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 (BRASIL, 1988). 

 

Este direito, como já dito, tem como principal interesse a defesa da privacidade 

individual, contudo, da mesma forma, tutela os direitos pessoais, familiares e negociais. Desta 

maneira, a pessoa pode exercer e controlar de modo único suas próprias informações, abstendo-

se do controle de parâmetros sociais. 

De maneira mais específica, quando o direito à privacidade está resguardado, todo e 

qualquer indivíduo tem sua intimidade e a vida privada respeitados, de modo que, pessoas 

alheias à sua vida não tenham acesso a informações que não lhes dizem respeito. Veja-se: 

 

Esse direito reveste-se das conotações fundamentais dos direitos da personalidade, 

devendo-se enfatizar a sua condição de direito negativo, ou seja, expresso exatamente 

pela não exposição e não intromissão a conhecimento de terceiro de elementos 

particulares da esfera reservada do titular. Nesse sentido, pode-se acentuar que 

consiste no direito de impedir o acesso de terceiros aos domínios da confidencialidade. 

Trata-se de direito, aliás, em que mais se exalça a vontade do titular, a cujo inteiro 

arbítrio queda a decisão sobre a divulgação (BITTAR, 2015). 

 

Por outro lado, existem as leis de liberdade de informação e comunicação, as quais, cada 

vez mais, possibilitam o acesso rápido e ilimitado a incontáveis dados, sendo alguns destes 

possivelmente de interesse individual e unitário. 

As informações interferem diretamente na tomada de decisões das pessoas, haja vista, 

possuírem influência nos mais variados setores, políticos, sociais, econômicos, entre outros. 

O direito à informação, assim como o direito à privacidade, é um direito fundamental 

do cidadão, contudo, as leis acerca do acesso à informação dão conta, em síntese, da obrigatória 
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disponibilidade de todas as informações geradas pelo Estado ou que deste faça parte. Observa-

se o artigo 5º da Constituição Federal: 

 

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: [...]  

XIV - e assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional; 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, 1988). 

 

A Lei Maior, em seus artigos 37 e 216, também disciplinou sobre o tema. Veja-se: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte. 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública 

direta e indireta, regulando especialmente: [...] 

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de 

governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII. 

 

Art. 216. 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: 

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem (BRASIL, 1988). 

 

O texto constitucional, em diversos artigos, deixou claro que acontecimentos materiais 

e públicos, cujos resultados afetem o meio social, devem manter-se acessíveis às pessoas. 

Ainda, o constituinte vedou qualquer restrição no livre direito à informação, exceto os limites 

impostos pela própria Constituição Federal. Veja-se: 

 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta Constituição. 

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade 

de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o 

disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística 

(BRASIL, 1988). 
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Neste sentido, resta cristalino o impasse criado pelo próprio constituinte brasileiro 

acerca do tema, pois cria-se a ideia, de que o direito ao esquecimento vem a ser um tipo de 

censura.  

Ocorre, que a divulgação de fatos pretéritos, embora verdadeiros, mas que ofendam 

qualquer que seja o indivíduo, devem ser analisados, ao passo que, o impacto sobre a vida 

privada pode ser demasiadamente exagerado nestes casos. 

O direito ao esquecimento tenta mitigar os efeitos de uma possível condenação perpétua 

da pessoa, visto que, manter de maneira eterna, informações sobre indivíduos, mesmo que estes 

já tenham quitado suas sanções judiciais, fere os direitos fundamentais à vida privada e, 

principalmente, a reabilitação e reintegração social, garantidos pelos Código Penal Brasileiro e 

Código de Processo Penal Brasileiro. Observam-se os citados dispositivos legais: 

 

Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, 

assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. 

 

Art. 748. A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha 

de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo 

quando requisitadas por juiz criminal (BRASIL, 1941). 

 

Além disso, o ordenamento jurídico brasileiro dispõe acerca dos direitos pessoais cíveis, 

onde fatos do passado, embora verdadeiros, possam ser extintos por completo. Leia-se os 

artigos 11 e 12 do Código Civil Brasileiro: 

 

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 

intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 

voluntária. 

 

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 (BRASIL 

2002). 

 

Nesta toada, pode-se relembrar o já citado Caso Aida Curi, jovem brutalmente 

assassinada, que teve relembrada por um programa televisivo toda a triste história acerca de seu 

homicídio. Este caso ganhou notoriedade quando os irmãos de Aida ingressaram com ação 

requerendo a exclusão da matéria, assim como, indenização pelos danos sofridos.  

A par disto, tem-se o impasse envolvendo dois direitos fundamentais, expressamente 

redigidos pela Lei Maior, os quais, têm igual valor para o constituinte, mas como é sabido, 

nenhum direito fundamental é autocrático, pelo contrário, diante de situações específicas, estes 

direitos podem ser limitados ou sobrepostos por outros. 
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Assim, sabemos que os direitos à privacidade, personalidade e informação são 

garantidos pela Constituição e, quando há conflito entre estas garantias, resta ao doutrinador 

decidir qual dos princípios, em casos singulares, deverá ser aplicado sobre o outro. Assim, na 

doutrina atual, a personalidade e vida privada tem se sobressaído frente o acesso à informação. 

Leia-se:  

 

Por assim dizer, não há contradição entre o princípio que proíbe qualquer restrição à 

liberdade de imprensa e o que protege a privacidade, a intimidade, a honra e a imagem 

das pessoas; se entrarem em choque, porém, deverá sempre prevalecer o direito do 

indivíduo à preservação de sua imagem (NAVES, 2003 apud TOJAL, 2004). 

 

Dito isto, pode-se perceber que, apesar do direito à informação ser indispensável para a 

vida social, este deve respeitar outras garantias igualmente importantes à proteção da vida 

privada, das informações pessoais, da imagem, do nome, da privacidade e personalidade. 

Os meios de comunicação têm se expandido cada vez mais e, com o advento da internet, 

a chamada “sociedade da informação” cresce de maneira desenfreada, possibilitando o acesso 

a qualquer fato ou dado em segundos. A rápida e facilitada aproximação das informações às 

pessoas, se utilizada de maneira responsável, é proveitosa e deve ser conservada. 

Em que pese o enorme esforço dispensado por gerações, para que se tenha nos dias de 

hoje, a possibilidade de falar, opinar, transmitir e informar, todas estas benfeitorias conquistadas 

pela sociedade devem respeitar o bem maior de uma coletividade, as pessoas que dela fazem 

parte. 

O direito à informação é de suma importância, contudo, limites a ele são impostos. 

Qualquer fato, que ofenda a dignidade humana deve ser rechaçado, ainda que a sociedade tenha 

direito de ser largamente informada. Necessário destacar que, em momento algum, fala-se em 

desnecessidade de informação, pelo contrário, a necessidade de formar uma memória sobre 

determinados acontecimentos é essencial, desde que tutelados os valores éticos sociais, 

respeitando primordialmente a vida privada e a intimidade do indivíduo. 

Postos os julgamentos nacionais acerca do assunto, o próximo capítulo abordará o 

principal ponto do presente estudo monográfico, esclarecendo a estrutura organizacional do 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina ao julgar recursos relativos ao assunto, com destaque aos 

casos julgados pelo TJSC, relativos ao tema direito do esquecimento.  
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4 ANÁLISE DE CASOS JULGADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE SANTA CATARINA 

 

Após esclarecer diversos pontos importantes sobre o direito ao esquecimento, passa-se 

a análise neste capítulo, de processos envolvendo o tema, os quais, tramitaram e foram julgados 

pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 

Necessário salientar a forma como serão desenvolvidas estas análises, ou seja, quais 

alvos serão estudados e de que maneira o direito ao esquecimento foi aplicado nos diferentes 

casos. 

Inicialmente, a fim de ambientar o leitor dentro do fato, será apresentada breve síntese 

processual do caso, esclarecendo o que motivou o início da ação, até os desdobramentos 

passados por esta. 

Na sequência, de forma mais aprofundada, serão esmiuçados os votos proferidos pelos 

desembargadores em cada processo, assim como, apresentadas as jurisprudências e 

fundamentações expostas. 

 

4.1. PRIMEIRO CASO: TJ-SC - AC: 03007591020158240069 SOMBRIO 0300759-

10.2015.8.24.0069 

 

Analisando-se o relatório apresentado no voto do desembargador responsável pelo 

julgamento do presente caso, Desembargador Selso de Oliveira, percebe-se que o pedido inicial 

se tratou de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, 

proposta na comarca de Sombrio/SC. 

A inicial foi formulada por Jussádna da Rosa Machado em face de Digesto Pesquisa e 

Banco de Dados Ltda, justificando que, ao pesquisar seu nome na internet, deparou-se com o 

endereço eletrônico (www.radaroficial.com.br) de propriedade da emprese ré, dando conta, de 

que a autora é parte em ação de execução fiscal movida pelo Estado de Santa Catarina, 

entretanto, no ano de 2009, a ação foi extinta pelo pagamento, não havendo, atualmente, 

qualquer débito pendente. Assim, requereu antecipadamente os efeitos da tutela, buscando a 

exclusão de seu nome dos bancos de dados da ré e, ao final, condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais. 
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Ao analisar o pedido liminar, entendeu o Juízo da Comarca de Sombrio/SC, que o 

requerimento não mais se fazia necessário, pois os dados da requerente já haviam sido 

bloqueados no motor de busca. Desta maneira, o pedido liminar foi indeferido. 

A ré, em sua oportunidade de defesa, apresentou contestação, onde manifestou 

preliminarmente a inexistência de pedido administrativo formulado pela ré, assim como a 

ilegitimidade e ausência de interesse processual. No mérito, defendeu que as informações 

vinculadas no site foram amplamente divulgadas no Diário Oficial do Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina, tratando-se de matéria pública e que não tramitava em segredo de justiça. 

Assim, argumentou estar amparada legalmente, ao passo que, a mera publicidade de atos 

processuais, não gera qualquer ato ilícito. Alegou ainda a ausência dos pressupostos da 

responsabilidade civil e, por fim, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial. 

Nesta conjuntura, ao sentenciar o feito, o MM. Juiz Stefan Moreno Schoenawa, assim 

decidiu: 

 

Pelo exposto e com julgamento de mérito, afasto as preliminares suscitadas pela parte 

ré e nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o 

pedido formulado na inicial por Jussádna da Rosa Machado em face de Digesto 

Pesquisa e Banco de Dados Ltda, razão pela qual julgo extinto o processo. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), conforme art. 85, 

§ 2º e 8º, do NCPC, cuja exigibilidade fica suspensa, uma vez que a autora é 

beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do NCPC). (SANTA CATARINA, 2020). 

 

Especificamente sobre o dano moral, decidiu o Juízo de primeiro grau que, o processo 

em que a autora era parte, não tramitava em segredo de justiça e, justamente por isso, era público 

a quem tivesse interesse. Veja-se: 

 

No caso concreto, analisando todas as questões jurídicas postas temos que não se 

vislumbra a potencialidade danosa da informação publicada.  

A divulgação contestada adveio de reprodução contida no Diário de Justiça Eletrônico 

do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, acessível a qualquer cidadão, acerca da 

existência de ação judicial em trâmite contra a autora, destarte é fato incontroverso 

nos autos que o site da ré publicou uma notícia verídica e pública à época do fato, 

porquanto o processo judicial de fato existiu e a autora encontrava-se inadimplente. 

Restou claro que a publicação, na data da consulta pela autora, encontrava-se 

desatualizada, ou seja, ainda sem a divulgação da sentença de extinção, pois conforme 

demonstrado à fl. 15, o processo ainda iria retornar para prolação de sentença. Isto 

significa que o resultado de extinção da ação em questão era acessível a qualquer 

interessado que consultasse o processo no site do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina. 

O processo da autora não tramitava em segredo de justiça e assim estava plenamente 

amparada a divulgação pelo princípio da publicidade. A publicação não ultrapassou a 

barreira da mera informação sobre fatos que efetivamente ocorreram. 

Somente em caso de equívocos, excessos ou falsidades é que se pode dar azo a 

indenização do dano moral. 
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Como se extrai, não se apresentam no caso qualquer dos elementos que ensejam a 

responsabilidade civil (SANTA CATARINA, 2020). 

 

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando que, a execução fiscal que 

deu origem ao litígio, extinguiu-se na data de 27 de novembro de 2009, com trânsito em julgado 

certificado no dia 01 de dezembro de 2010. Justificou que o ato ilício praticado pela ré, deu-se 

quando esta expôs, de maneira difamatória e pejorativa, o nome da apelante na internet, como 

sendo devedora de quantia já quitada. 

Defendeu ainda que, as informações relacionadas ao processo, vinculadas pelo Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina, têm os autos como arquivados e, utilizando apenas o nome da 

apelante, não mais é possível obter qualquer dado, os quais, atualmente, só poderão ser 

consultados através do número da ação. A apelante concluiu que, sem estar de posse do número 

do processo, qualquer pessoa não teria como consultá-lo, portanto, restou cristalino que o 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não dá mais publicidade a esta ação. 

Expôs também que, o caso não resguarda nenhum interesse público na historicidade dos 

acontecimentos sociais, pelo contrário, trata-se de algo que diz respeito unicamente à apelante, 

assim como vinculou informação defasada, a qual, não mais corresponde à realidade. Desta 

forma, o princípio da publicidade alegado pelo réu não deve prosperar, haja vista o direito ao 

esquecimento atinente à apelante. 

Neste sentido, após apresentadas as contrarrazões por parte da ré, a qual, reafirmou tudo 

o que havia defendido na contestação, o recurso foi recebido no duplo efeito e, por fim, passou-

se para o voto do desembargador. 

Quanto ao dano moral invocado pela apelante, decidiu que, embora verdadeiros, os fatos 

divulgados pela ré estavam desatualizados, visto que, pouco tempo após o fim da execução 

fiscal, todos os débitos e custas foram pagos. 

Ademais, o desembargador defendeu o posicionamento dado pelo Juízo sentenciante de 

primeiro grau, expondo a publicidade dos atos divulgados pela ré, assim como a possibilidade 

de qualquer interessado verificar o andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça. 

Ocorre que, em que pese a parte apelada ter deixado de divulgar os atos posteriores ao 

fim do processo, isso não acarreta, por si só, ofensa à honra e à imagem da autora. Desta forma, 

o fato de a informação estar obsoleta, não causa dano moral, visto que, na ocasião, os fatos 

retratados eram fidedignos. Assim entendeu que, a superveniência de modificação no estado 

das coisas não torna inverídica a informação anteriormente divulgada. Caso contrário, todas as 

notícias divulgadas na rede mundial de computadores, em certo tempo, perderiam a veracidade. 
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O Desembargador Selso de Oliveira utilizou, basicamente, o estudo de caso feito por 

Joana de Souza Sierra no ano de 2013, para embasar seu posicionamento e, neste momento, 

apresentar-se-á breve síntese sobre estes ensinamentos. 

Inicialmente, o estudo apresentado defendeu que, todo e qualquer fato já noticiado tem, 

em algum momento, interesse público, mas naturalmente pode ser afastado da sociedade pelo 

simples decorrer do tempo. Contudo, concluiu que inexiste o direito a ser esquecido como 

barreira futura ao conteúdo jornalístico, pois não caberá aos julgadores o dever de determinar a 

historicidade e o que é ou não interesse público e, caso assim fosse, acarretaria, sem dúvida, de 

uma forma de censura. 

O estudo defende ainda que, se em determinada época, a informação foi livremente 

registrada, subentende-se que este passou a fazer parte da história social daquela região e, 

justamente por isso, não poderá ser considerado ilícito futuramente. 

Ainda, sobre a dignidade da pessoa humana, justificou que, se tratada de maneira 

individual, pode impedir o conhecimento e crescimento social de uma coletividade, ao passo 

que alarga desproporcionalmente a proteção apenas quanto à dignidade. Ademais, o direito de 

acesso a qualquer informação que possa interessar, também faz parte da proteção à dignidade. 

Além disso, sustentou que o judiciário não pode ser o único meio para se reconhecer o 

direito ao esquecimento, afinal, nestes casos, a mídia sofreria do que se chamou de efeito 

censor, que é o medo de que decisões judiciais punam o exercício do livre direito de 

comunicação. 

De mais a mais, sustentou que, embora haja a possibilidade de o indivíduo excluir 

informações particulares dos olhares sociais, isto não se confunde com fatos de interesse 

público, os quais, são de interesse geral e precisam existir em algum lugar. 

Com tudo o que foi apresentado, tem-se, neste caso, a posição contrária exposta pelo 

desembargador, com relação ao direito de ser esquecido frente ao direito de personalidade. 

Desta forma, importante destacar o trecho final do julgado, onde o desembargador citou parte 

do estudo acima exposto. Veja-se: 

 

Desse modo, conclui-se [?] que não é cabível na ordem jurídica nacional, nem 

desejável na internacional, diga-se de passagem, que se reconheça como um direito 

da personalidade o "Direito ao Esquecimento", porque incompatível com a 

Constituição Federal, com as cláusulas pétreas constitucionais e com o próprio 

desenvolvimento da dignidade da pessoa humana, que cresce em sociedade 

aprendendo com a sua história (SANTA CATARINA, 2020). 
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Necessário citar a seguinte jurisprudência, utilizada pelo desembargador para embasar 

seu posicionamento. Observa-se: 

 

Com efeito, o direito ao esquecimento, apesar de erigido por doutrina e jurisprudência 

hodiernas como um direito da personalidade novo e independente dos demais e 

corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, sob uma visão mais crítica, 

enquanto verdadeiro limitador do direito à informação e à liberdade de imprensa, há 

de ser visto com cautela, sob pena de configurar, sob o ilusório pálio de resguardo 

máximo de direitos fundamentais próprio do Estado Democrático de Direito, 

inadmissível e inconstitucional forma de censura (AC nº 2015.021131-7, de Laguna, 

rel. Des. Henry Petry Junior, j. 18/6/2015) (SANTA CATARINA, 2015). 

 

O desembargador encerrou seu voto defendendo tudo o que até agora fora exposto, 

posicionando-se contra o direito ao esquecimento neste caso, visto que, informações 

processuais, advindas de ações públicas, além de legalmente disponíveis à sociedade, retratam 

apenas o andamento processual, deixando de ofender a dignidade ou honra das partes. 

Assim, o voto foi no sentido de reconhecer o recurso interposto, mas negar-lhe 

provimento. Por fim, a título de conhecimento, veja-se a ementa da apelação: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DIVULGAÇÃO DE ANDAMENTO PROCESSUAL EM SÍTIO DE PESQUISA DE 

DADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AD CAUSAM. SUSCITAÇÃO PELA RÉ EM CONTRARRAZÕES. ANÁLISE 

PREJUDICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRIMAZIA 

DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 488 DO CPC/2015. RECURSO DA 

AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO 

ESQUECIMENTO. DIVULGAÇÃO, NO SÍTIO DA RÉ NA INTERNET, DE 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS EM 

PROCESSO JUDICIAL. AUTORA QUE ERA DEVEDORA EM EXECUÇÃO 

FISCAL, EXTINTA PELO PAGAMENTO. EXERCÍCIO DO DIREITO À 

LIBERDADE DE IMPRENSA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. LIMITES DA 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM CONTRAPOSIÇÃO AO DIREITO 

FUNDAMENTAL À HONRA E À IMAGEM. MERO CARÁTER INFORMATIVO. 

DIVULGAÇÃO NÃO OFENSIVA À HONRA E À IMAGEM. AUSÊNCIA DE 

ILÍCITO. "[?] inexiste o tal direito de ser esquecido como uma barreira a posteriori 

ao conteúdo jornalístico. Isso porque, a par do juízo de" historicidade "feito pelos 

julgadores, não se acredita caiba a eles determinar o que é de interesse; tratar-se-ia, 

sem dúvida, de uma forma de censura. Mais do que isso, se em algum momento aquele 

conteúdo foi livremente divulgado e anotado, é porque passou a fazer parte da história 

daquela sociedade e, portanto, não há razão para que seja mais tarde considerado 

ilícito. Por esse ponto de vista, a historicidade da notícia surge já no momento de sua 

divulgação e não prescreve. Obviamente não se justifica por esse meio, por exemplo, 

o abuso da imagem da pessoa, o sensacionalismo da reportagem, nem a agressão 

verbal, mas de qualquer modo, já não são condutas protegidas pela lei, nem pela moral 

ao que importa" 

(TJ-SC - AC: 03007591020158240069 Sombrio 0300759-10.2015.8.24.0069, 

Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 01/10/2020, Quarta Câmara de 

Direito Civil) (SANTA CATARINA, 2015). 
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Deste modo, compreendidos os meandros do caso acima apresentado, neste momento, 

passa-se ao próximo tópico deste capítulo, onde será tratado do segundo caso envolvendo o 

tema. 

 

4.2 SEGUNDO CASO - TJ-SC - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 4025514-

14.2018.8.24.0000 TUBARÃO 4025514-14.2018.8.24.0000 

 

Ao analisar o relatório apresentado no voto da desembargadora responsável pelo 

julgamento do presente caso, Desembargadora Denise Volpato, tem-se que, Francine 

Brüggemann ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e 

antecipação de tutela nos autos n. 0310079-65.2016.8.24.0064, em face de Infoglobo 

Comunicações e Participações AS. 

O presente caso, iniciou-se após a autora, no ano de 2013, ter sido detida por suspeita 

de participação em organização criminosa que realizou uma série de ataques contra a sociedade 

catarinense. Mais especificamente, trata-se da operação “Salve Geral” deflagrada pela Polícia 

Civil do Estado de Santa Catarina. 

Com a repercussão do caso, a ré veiculou matéria jornalística, dando conta do suposto 

envolvimento da requerente nos crimes, vinculando seu nome à facção criminosa PGC 

(Primeiro Grupo Catarinense). 

Em verdade, transitado em julgado a ação que determinou a prisão da autora, o Juízo 

responsável decidiu pela absolvição da acusada. Por isso, a requerente sentiu-se extremamente 

prejudicada com a exposição do caso, visto atuar como advogada e, ter seu nome ligado a 

grupos criminosos, foi demasiadamente desabonador para sua profissão. Por estes motivos, a 

demandante ingressou com a ação, visando, liminarmente, ver excluída a matéria e, 

posteriormente, ter indenizados os danos morais suportados. 

Ocorre que, ao analisar o pedido liminar, a MM. Juíza de Direito Andresa Rodrigues, 

da 3ª Vara Cível da Comarca de São José/SC, decidiu por deferi-lo em parte, determinando que 

a requerida exclua tão somente os comentários de natureza ofensiva, expostos nas matérias 

envolvendo a autora nos crimes investigados pela operação “Salve Geral”, desta forma, apenas 

a notícia de cunho jornalístico permaneceria. 

Irresignada com a decisão interlocutória proferida, interpôs agravo de instrumento em 

face do julgamento dado pelo Juízo de primeiro grau e, neste momento, analisar-se-á a 
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fundamentação dada pela Desembargadora Denise Volpado, presidente e relatora responsável 

por julgar o recurso interposto. 

De antemão, vale esclarecer o que foi trazido pela agravante em suas razões recursais. 

A recorrente, em síntese, defendeu que a requerida divulgou amplamente notícias 

desabonadoras envolvendo a ação penal na qual era acusada. Aduziu que, mesmo após três anos 

de sua prisão equivocada e dois anos do trânsito em julgado da sentença absolutória, as matérias 

ainda eram facilmente encontradas na internet, ocasionando sérios problemas á sua vida social 

e profissional, impondo a ela punição perpétua, por crime do qual fora inocentada. Desta forma, 

pugnou que fosse reformada a decisão interlocutória, com a consequente exclusão de todo e 

qualquer domínio virtual que envolva seu nome e imagem ao crime. 

Entendidos os requerimentos da agravante, passa-se para o voto da desembargadora. De 

maneira inaugural, a relatora apresentou diversos princípios constitucionais já citados neste 

estudo monográfico, quais sejam, relativos à atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, os quais estão expressos nos artigos 5º, inciso IX e 220, §2º da Constituição da 

República Federativa do Brasil. Veja-se: 

 

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: 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença.  

[...] 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta Constituição. 

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. 

(BRASIL, 1988). 

 

Na sequência, apresentou um contraponto, entre os direitos acima citados, em face da 

inviolabilidade da intimidade, privacidade, honra e imagem dos indivíduos, os quais, caso 

desrespeitados, são passíveis de indenização por danos morais. Desta vez, citou o artigo 5º, 

inciso X da Constituição Federal. Observa-se: 

 

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: 

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. (BRASIL, 1988). 
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Neste sentido, ao se deparar com um conflito entre a liberdade de informação e o direito 

à intimidade, a desembargadora expôs a necessidade de ser analisar estes institutos em paralelo 

com a dignidade da pessoa humana, fundamento este trazido pelo presente estudo monográfico 

no capítulo anterior. Assim, em que pese, a relatora tenha novamente feito menção ao inciso X 

do artigo 5º da Constituição Federal, a fim de não repetir o dispositivo acima citado, veja-se 

somente os artigos 1º, inciso III e 5º, incisos IV, XIII e XIV da Lei Maior, utilizados pela 

relatora: 

 

Art. 1º 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.  

[...] 

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: [...] 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; [...] 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer; 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional. (BRASIL, 1988). 

 

Assim, embasada nestes dispositivos, decidiu a desembargadora que, o exercício do 

jornalismo deve ser livre e independente, prestando o serviço de informar a sociedade quanto 

aos acontecimentos de interesse público, sendo este, fundamental para o Estado Democrático 

de Direito. 

Neste sentido, entendeu que as matérias apresentadas, não possuem qualquer excesso 

quanto ao âmbito informativo, visto que estas, limitaram-se a tão somente relatar o ocorrido, 

sem qualquer tipo de julgamento antecipado, tendo inclusive se referido à agravante como 

“suspeita”, não confirmando, em momento algum, a participação desta no crime. 

Ademais, embasada no estudo realizado por Joana de Souza Sierra, citado no primeiro 

caso, entendeu que não restou configurada violação do direito ao esquecimento da agravante, 

ao passo que, a notícia divulgava um dos mais icônicos acontecimentos do Estado de Santa 

Catarina, o qual, culminou na condenação de oitenta pessoas, sendo impossível afirmar que tal 

fato não possui interesse público e histórico. 

Quanto à jurisprudência utilizada pela desembargadora, esta fez uso da mesma 

apresentada no primeiro caso, qual seja, AC nº 2015.021131-7, de Laguna, rel. Des. Henry 

Petry Junior, j. 18/6/2015, assim como, outros dois julgados a seguir expostos. Veja-se: 
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Não configura ato ilícito a publicação, por periódico, de evento relativo à prisão da 

demandante por suspeita de autoria de crime - mesmo que, posteriormente, seja 

incontroversa a inveracidade da imputação -, desde que a matéria se atenha aos limites 

narrativos do acontecido, respeite o imperativo constitucional de presunção de 

inocência e não desborde do interesse público na informação, porque tal hipótese 

restringe-se à função social do livre dever de informar (art. 5º, inc. IV e IX, da CF) e 

do exercício regular de direito (art. 188, inc. I, do CC). (Apelação Cível n. 

2013.043244-1, de Joinville, Relator: Des. Eládio Torret Rocha,j.15.08.2013) 

(SANTA CATARINA, 2013). 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIAS CRÍTICAS VEICULADAS EM 

JORNAL E PÁGINA ELETRÔNICA. ACIDENTE AÉREO. 12.4.1980. VÔO 303 

DA TRANSBRASIL. SUMIÇO DE JOIAS. CARÁTER INFORMATIVO NÃO 

EXCEDIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MENÇÕES NÃO 

OFENSIVAS À INTIMIDADE, À PRIVACIDADE, À HONRA E À IMAGEM. 

ILICITUDE DO ATO NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR 

INEXISTENTE.- Não há falar em transbordo ilícito da liberdade jornalística quando 

consubstancia o excerto midiático mera crítica não ofensiva à intimidade, à 

privacidade, à honra ou à imagem, vindo vazado em termos desprovidos de feição 

injuriosa (animus injuriandi), difamatória (animus difamandi) ou caluniosa (animus 

caluniandi), lastreado em questão fática verdadeira e dotada, primordialmente, de 

caráter informativo, compatível, portanto, com os limites impostos pelo fim social da 

liberdade jornalística e com a função essencial da imprensa de informar.(Apelação 

Cível n. 2015.021131-7, de Laguna Relator: Des. Henry Petry Júnior, j. 18.06.2015) 

(SANTA CATARINA, 2015). 

 

Com todo o exposto, concluiu a Desembargadora Denise Volpato que, embora haja 

certo descontentamento da agravante, em verdade, a notícia não trouxe perigo de dano imediato 

que possa ensejar no deferimento da tutela pleiteada, desta maneira, respeitando o artigo 300 

do Código de Processo Civil Brasileiro, tem-se que o fumus boni iuris e o periculum in mora 

são cumulativos e, justamente por isso, na falta de um deles, é desprezável que se verifique o 

outro (BRASIL, 2015). 

Desta maneira, ante o não preenchimento de um dos requisitos ensejadores da tutela 

pleiteada, por falta de prova hábil, entendeu a desembargadora pela manutenção da decisão 

interlocutória de primeiro grau. Por fim, segue a ementa do caso elucidado até então. Observa-

se: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE 

DEFERIU PARCIALMENTE A MEDIDA ANTECIPATÓRIA, DETERMINANDO 

A EXCLUSÃO DOS COMENTÁRIOS PROFERIDOS NAS MATÉRIAS 

ENVOLVENDO O NOME DA AUTORA NOS CRIMES INVESTIGADOS NA 

OPERAÇÃO "SALVE GERAL". EXCLUSÃO DA MATÉRIA JORNALÍSTICA 

EM PÁGINA ELETRÔNICA OU SUA EDIÇÃO AFASTADAS. RECURSO DA 

AUTORA. PEDIDO DE REFORMA DO INTERLOCUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE 

OFENSIVIDADE DA MATÉRIA, DADA ULTERIOR ABSOLVIÇÃO 

CRIMINAL. INSUBSISTÊNCIA. NARRATIVA FÁTICA CIRCUNSCRITA A 

PRISÃO CAUTELAR POR SUSPEITAS DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE 

CRIMINOSA. CONTEÚDO LIMITADO A NOTICIAR OS FATOS HISTÓRICOS. 

INEXISTÊNCIA DE CARÁTER OFENSIVO. INAPLICABILIDADE À 

HIPÓTESE DA TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. BUSCA 
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ELETRÔNICA, ADEMAIS, QUE RESULTA NA APRESENTAÇÃO EM 

DESTAQUE DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS INFORMANDO SUA 

ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJ-SC - AI: 40162651020168240000 São José 4016265-10.2016.8.24.0000, Relator: 

Denise Volpato, Data de Julgamento: 15/05/2018, Sexta Câmara de Direito Civil) 

(SANTA CATARINA, 2018). 

 

Assim, apresentados todos os acontecimentos envolvendo o caso alhures, neste 

momento, passa-se ao próximo tópico deste capítulo, onde será tratado o e último caso 

envolvendo o tema. 

 

4.3 TERCEIRO CASO - TJ-SC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: ED 0314179-

21.2018.8.24.0023 CAPITAL 0314179-21.2018.8.24.0023 

 

Da mesma forma como anteriormente demonstrado, neste tópico adentrar-se-á no último 

caso, estudado pelo presente trabalho monográfico, envolvendo o direito ao esquecimento, 

julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 

Neste sentido, analisando o relatório apresentado no voto do desembargador responsável 

pelo julgamento do presente caso, Desembargador Pedro Manoel Abreu, tem-se que, Davi 

Brunetto de Rocco ingressou com mandado de segurança (autos n. 4030330-

39.2018.8.24.0000) contra o Estado de Santa Catarina. 

O autor alegou, em síntese, que fora erroneamente eliminado no Concurso Público para 

o Cargo de Agente de Polícia Civil, Edital nº 001/SSP/DGPC/2017. Mencionou que, durante o 

processo de investigação social, teve decretada sua eliminação do certame, haja vista já ter 

respondido procedimentos criminais, entretanto, jamais foi condenado em qualquer deles, 

assim, pugnou pelo afastamento da decisão que cassou seu ingresso no cargo. 

A par destas informações, o Juízo de primeiro grau concedeu a segurança, justificando 

inexistir qualquer omissão proposital de fatos relevantes à vida passada do autor e por fazer-se 

valer, em seu favor, a presunção de inocência.  

Irresignado, o Estado de Santa Catarina apelou da decisão, argumentando que inexistiu, 

durante o processo de investigação, qualquer erro ou ilegalidade por parte dos examinadores, 

assim, impedindo a desconsideração do resultado desfavorável ao candidato. Ademais, 

esclareceu não haver evidencias de que o certame não tenha obedecido os critérios do edital 

para validar a eliminação do autor. Por fim, requereu a reforma da decisão. 

O apelado, apresentou contrarrazões ao recurso e, em suma, pugnou pela manutenção 

da decisão inicial. 
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Assim, passar-se-á à análise do voto dado pelo Relator Desembargador Pedro Manoel 

Abreu. Neste ponto, importante ressaltar o início do voto, o qual se deu pela análise da 

admissibilidade do mandado de segurança impetrado, assim como suposto erro material no 

processo originário. Desta maneira, focar-se-á unicamente no segundo ponto da decisão, que se 

refere ao tema proposto no presente estudo. 

Inicialmente, entendeu o relator que, conforme esclarecido pelo apelado, este informou 

à Comissão do Concurso Público sobre a existência de Termo Circunstanciado em seu desfavor 

e, embora não houvesse prova nesse sentido, o ente responsável não contestou a alegação, da 

mesma maneira, inexiste qualquer informação que comprove a omissão do requerido em seu 

Questionário de Investigação Social. 

Ocorre que, em verdade, o Termo Circunstanciado n. 067.08.000336-9, assim como, a 

suspensão condicional do processo deferida na Ação Penal nº 067.11.004314-2, dos quais, o 

apelado foi parte, levaram o Poder Judiciário a extinguir a punibilidade deste. 

Neste sentido, decidiu o desembargador que, embasado na absolvição dada pelo Juízo 

competente ao requerido, inexistiam quaisquer condenações nos procedimentos apontados pela 

autoridade coatora e, desta forma, nada impedia seu ingresso na Polícia Civil.  

Quanto ao embasamento para sua decisão, diversas foram as jurisprudências utilizadas, 

contudo, estas fogem do tema proposto, assim, neste momento, a fim de melhor ambientar o 

caso, apresentar-se-á somente duas destas deliberações, as quais trataram sobre investigações 

sociais em concursos públicos. Veja-se: 

 

A investigação social, em concurso público não se resume a analisar a vida pregressa 

do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado. Serve, também, para 

avaliar a sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento 

frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial e de 

outras carreiras do serviço público não menos importantes"(RMS n. 22.089, Min. Felix Fischer, 

DJ. 13.08.07). 

 

CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. 

CANDIDATO CONSIDERADO" NÃO RECOMENDADO "NA ETAPA DE 

SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO 

DE INFORMAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE TERMO 

CIRCUNSTANCIADO. PROCEDIMENTO ARQUIVADO. CONCILIAÇÃO E 

RENÚNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. DECISÃO DESPROPORCIONAL E 

DESARRAZOADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE 

INOCÊNCIA. REPROVAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. Revela-se desproporcional e desarrazoada, violando o princípio da 

presunção de inocência, a reprovação do candidato na etapa de "Sindicância da Vida 
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Pregressa e Investigação Social", em razão de ter omitido informação a respeito da 

existência contra si de termo circunstanciado, no qual houve conciliação e renúncia 

ao direito de queixa por parte da vítima. (TJSC, Apelação Cível em Mandado de 

Segurança n. 2012.051090-0, da Capital, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 29-

04-2014) (SANTA CATARINA, 2014). 

 

Após o desembargador ter apresentado toda fundamentação acerca da investigação 

social realizada, acrescentou aos argumentos já apresentados, o direito ao esquecimento e, deste 

modo, trouxe vasto conteúdo em sua decisão, assim, neste momento, tratar-se-á do direito de 

ser esquecido neste caso. 

Inicialmente o julgador mencionou que o direito ao esquecimento se trata de 

consequência dos direitos à vida privada, intimidade e honra, assegurados pelo artigo 5º, inciso 

X da Constituição Federal e pelo artigo 21 do Código Civil, já citados no decorrer deste 

trabalho. Além destes dispositivos, o desembargador fez uso do Enunciado 531 da VI Jornada 

de Direito Civil, realizado em 2013, tema já tratado no primeiro capítulo desta monografia. 

Outrossim, mencionou o caso de Marlene Dietrich, trazido no primeiro capítulo deste 

estudo, julgado no Tribunal de Paris, reconhecido como pedra fundamental na construção do 

direito ao esquecimento, definindo que, inexiste o direito de publicar informações que façam 

parte da vida privada do indivíduo, sem que este preste autorização para tal. 

Do mesmo modo, os emblemáticos casos “Melvin vs. Reid” e “Lebach”, expostos no 

primeiro capítulo desta monografia, foram citados pelo relator, utilizando-os para destacar do 

direito comparado, o direito ao esquecimento como decorrência imediata do direito à 

privacidade. 

Ademais, outro julgamento apresentado pelo presente estudo foi utilizado pelo 

desembargador, o trecho do voto dado pelo Ex-Ministro Luis Felipe Salomão responsável pelo 

conhecido julgamento do caso “Aida Curi” no Recurso Especial nº 1.335.153. Veja-se: 

 

Ocorre, no entanto, que qualquer pessoa que se tenha envolvido em acontecimentos 

públicos pode, com o passar do tempo, reivindicar o direito ao esquecimento; a 

lembrança destes acontecimentos e do papel que ela possa ter desempenhado é 

ilegítima se não for fundada nas necessidades da história ou se for de natureza a ferir 

sua sensibilidade; visto que o direito ao esquecimento, que se impõe a todos, deve 

igualmente beneficiar a todos, inclusive aos condenados que pagaram sua dívida para 

com a sociedade e tentam reinserir-se nela. 

 

O ordenamento é repleto de previsões em que a significação conferida pelo Direito à 

passagem do tempo é exatamente o esquecimento e a estabilização do passado, 

mostrando-se ilícito sim reagitar o que a lei pretende sepultar. 

 

No âmbito civil, por exemplo, a prescrição é um grande sinalizador da vocação do 

sistema à estabilização das relações jurídicas. 
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Também no direito do consumidor, o prazo máximo de cinco anos para que constem 

em bancos de dados informações negativas acerca de inadimplência (art. 43, § 1º), 

revela nítida acolhida à tese do esquecimento, porquanto, paga ou não a dívida que 

ensejou a negativação, escoado esse prazo, a opção legislativa pendeu para a proteção 

da pessoa do consumidor - que deve ser esquecida - em detrimento dos interesses do 

mercado, quanto à ciência de que determinada pessoa, um dia, foi um mau pagador. 

 

Não é crível imaginar, por exemplo, que haveria alguma legalidade na conduta de uma 

empresa que, a despeito do escoamento do prazo de manutenção do nome do 

inadimplente nos bancos de proteção ao crédito, fizesse veicular na mídia, para quem 

quisesse saber - ou até mesmo ad aeternum -, as mesmas informações desabonadoras 

constantes no cadastro, a cuja passagem do tempo de manutenção a lei conferiu 

significado próprio, que é o esquecimento (BRASIL, 2013b). 
 

Neste mesmo caminhar, citou o artigo 93 do Código Penal, o qual prevê o instituto da 

reabilitação, que “alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao 

condenado o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação”. Ainda sobre condenações 

passadas, mencionou o artigo 748 do Código de Processo Penal, in verbis: “condenação ou 

condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem 

em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal”. 

(BRASIL, 1941). 

Enfim, defendeu que, o direito ao esquecimento, impede que um fato pretérito, ainda 

que verídico, seja exposto ao público, trazendo ao indivíduo inúmeros transtornos e 

dificuldades, tornando-se um tipo de punição perpétua. Desta maneira, entendeu que a demanda 

imposta por Davi Brunetto de Rocco merecia procedência, pois seu direito à intimidade fora 

atingido. 

Deste modo, concluiu o desembargador, à luz da presunção de inocência e do direito ao 

esquecimento, que a sentença concessiva da segurança ao impetrante merece confirmação, ao 

passo que, o fato, além de ter ocorrido há muito tempo, não gerou qualquer efeito penal ao 

autor, sendo assim, plausível o prosseguimento do candidato no Concurso Público ora 

almejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo do presente estudo monográfico era analisar decisões do Tribunal de Justiça 

de Santa Catarina que tivessem como tema o direito ao esquecimento. Ocorre que, para isso, 

foram necessários diversos esclarecimentos preliminares, ambientando o assunto e deixando-o 

mais claro. 

Assim, diversos foram os institutos abordados, conforme visto no segundo capítulo, que 

tratou diretamente do direito ao esquecimento, expondo, inicialmente, sua origem histórica, 

apresentando inúmeros casos conhecidos internacionalmente. No tópico seguinte, foram 

trazidos vários acontecimentos emblemáticos, ocorridos no Brasil e, posteriormente, fez-se 

considerações acerca do Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil e do Tema 786 do 

Supremo Tribunal Federal. 

Em seguida, no terceiro capítulo, com mais enfoque aos meandros do tema, explanou-

se sobre os principais fundamentos do direito ao esquecimento, esclarecendo alguns de seus 

princípios e a tutela apresentada pela Constituição Federal. Neste sentido, o princípio da 

dignidade da pessoa humana e a possibilidade de reconhecimento nos direitos fundamentais 

implícitos foram alvo de estudo no citado capítulo. Mais além, outro tópico tratou da não ofensa 

ao direito de informação e comunicação, expondo o conflito existente frente a esta tutela, 

quando suprimidas informações sobre fatos pretéritos. 

Por fim, ultrapassados estes esclarecimentos, tratou-se, no último capítulo, da análise 

dos casos julgados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina acerca do direito ao 

esquecimento. No ponto, três foram os processos estudados, apresentando-se suas 

fundamentações e, de maneira perspícua, esclarecidos. 

Inicialmente, abordou-se o caso envolvendo Jussádna da Rosa Machado e Digesto 

Pesquisa e Banco de Dados Ltda, onde, irresignada com notícia veiculada em determinado 

endereço eletrônico, a autora Jussádna, interpôs ação buscando, ver garantido seu direito ao 

esquecimento, visto que, a notícia divulgada no site dava conta de execução fiscal face a 

requerente, mas há muito já quitada. 

Ocorre que, ao analisar o feito, entendeu o Juízo de primeiro grau não haver qualquer 

irregularidade na notícia vinculada. Primariamente, decidiu por indeferir a tutela suscitada pela 

autora, pois já teriam sido excluídas as informações da notícia. Posteriormente, entendeu não 

ter ocorrido qualquer excesso ou falsidade na matéria divulgada pelo réu, então, o requerimento 

de dano moral também não fora provido. 
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Assim, a autora interpôs recurso de apelação, o qual foi igualmente desprovido. 

Defendeu o Desembargador Selso de Oliveira que, o direito ao esquecimento não cabe na 

jurisprudência brasileira, sendo este irreconhecível como direito de personalidade, uma vez que 

incompatível com a Constituição Federal e com a dignidade da pessoa humana. 

No segundo caso, o impasse ocorrido entre Francine Brüggemann e Infoglobo 

Comunicações e Participações S.A., deu início a ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais e antecipação de tutela, onde a autora Francine, buscou ter tutelado seu direito de 

ser esquecida, visto ter sido ré em processo criminal, o qual, após transitado em julgado, 

declarou esta inocente e, mesmo assim, a requerida divulgou matéria jornalística, dando conta 

do suposto envolvimento da autora nos crimes, tendo, inclusive, vinculado seu nome à facção 

criminosa PGC (Primeiro Grupo Catarinense). 

Neste sentido, ao analisar a tutela, entendeu o Juízo de primeiro grau que, tão somente 

as informações ofensivas deveriam ser removidas da notícia, entretanto este não era o objetivo 

da autora e, por isso, agravou a decisão do magistrado, requerendo a exclusão total da matéria 

jornalística, pois esta trazia sérios problemas a sua vida pessoal e profissional. 

Assim, entendeu a Desembargadora Denise Volpato, relatora do caso, que, embora 

houvesse certo descontentamento da agravante, em verdade, a notícia não trouxe perigo de dano 

imediato que pudesse ensejar no deferimento da tutela pleiteada, sendo inaplicável o direito ao 

esquecimento. 

O terceiro e último caso apresentado, tratou do mandado de segurança impetrado por 

Davi Brunetto de Rocco, face o estado de Santa Catarina, alegando ter sido erroneamente 

eliminado do Concurso Público para o Cargo de Agente de Polícia Civil, esclarecendo que, 

durante o processo de investigação social, teve decretada sua eliminação do certame, haja vista 

já ter respondido procedimentos criminais, dos quais nunca foi condenado. A decisão de 

primeiro grau concedeu a segurança ao autor. 

Irresignado, o estado de Santa Catarina apelou da decisão, expondo não ter havido, 

durante o processo de investigação, qualquer erro ou ilegalidade por parte dos examinadores, o 

que validaria a exclusão do candidato. Neste sentido, o Desembargador Pedro Manoel Abreu, 

relator do recurso, decidiu que, em que pese os processos tenham de fato ocorrido, estes foram 

há muito tempo, assim como não geraram qualquer efeito penal ao autor e, justamente, por isso, 

faz jus ao direito de ser esquecido, confirmando a sentença dada em primeiro grau de jurisdição. 

Desta forma, encerrados os esclarecimentos acerca do direito ao esquecimento e 

apresentados os julgados alhures, tem-se que ainda não existe um consenso entre os julgadores, 

não estando devidamente consolidado o entendimento acerca da tutela do esquecimento. 
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Por fim, registra-se, conforme visto, tanto jurisprudência do estado de Santa Catarina, 

quanto na jurisprudência nacional, que ainda há muita divergência para se chegar à real 

definição do instituto do direito ao esquecimento, havendo profunda instabilidade na justiça 

brasileira quanto a sua exata e fiel aplicabilidade, tanto que, dos três casos objeto de estudo do 

presente trabalho, em apenas um deles foi consignado a presença do direito ao esquecimento, 

situação que demonstra que ainda há bastante a se estudar sobre o assunto. 
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