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Introdução 
Sabe-se que a internet mudou definitivamente a relação do indivíduo com o mundo 

ao seu redor, encurtando as distâncias, melhorando a comunicação e espalhando informação 

em curtíssimos intervalos de tempo. A privacidade, direito fundamental a todos assegurado, 

passa a sofrer impactos irremediáveis à medida que toda a sorte de dados pessoais (incluindo 

fotos e vídeos) são veiculados e replicados instantaneamente na rede, de forma irremediável. 

O direito se depara com nova situação de vulnerabilidade dos indivíduos, com casos concretos 

que escapam à subsunção dos dispositivos legais no ordenamento jurídico brasileiro. 

A discussão já não é mais se a efetiva aplicação do direito ao esquecimento vai de 

encontro à liberdade de expressão e ao direito à informação, pois não se deve tratar tais 

direitos como opostos, mas sim como substratos compatíveis e advindos da mesma égide 

– o princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, o verdadeiro dilema está em 

identificar faticamente se a informação deveria ter sido veiculada e como se deu a 

exposição e, a partir daí, estipular a melhor forma de proteger o direito violado em 

questão. 

Se o direito ao esquecimento antes das novas tecnologias já apresentava aplicabilidade 

frágil na jurisprudência brasileira, as implicações advindas do uso da rede parecem dificultar 

sobremaneira a efetividade do instituto. Parece cada vez mais difícil assegurar um direito 

ao esquecimento quando tudo está na rede ao alcance de todos, perpetuando-se no tempo. 

Indaga-se: como falar de direito ao esquecimento frente aos mecanismos de memória eterna? 

Como incutir alguma efetividade às decisões judiciais que buscam garantir esse direito? 

Objetivos 
Expor o conceito da doutrina sobre o tema; apresentar a proposta sobre a natureza jurídica 

do direito ao esquecimento não como derivado do direito à privacidade, mas como um 

direito da personalidade autônomo; promover discussões sobre o tema frente ao advento da 

rede; expor casos emblemáticos; apresentar proposta de requisitos para adoção no 

ordenamento jurídico brasileiro (limite temporal e legitimidade de propositura) e os 

instrumentos para efetivação deste tendo em vista a rede (desindexação ou remoção de 

conteúdo). 

Metodologia 
Consistiu em vasta leitura de doutrina, artigos e teses sobre o tema, já direcionados à 

questão da tecnologia e seus impactos. Análise de decisões emblemáticas do Supremo 

Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. 

Conclusões 
Verificou-se que o direito ao esquecimento deve ter natureza jurídica autônoma 

equivalente a dos direitos da personalidade e consonante com estes. Quando da adoção no 

ordenamento jurídico brasileiro, o legitimado deve ser o(s) próprio(s) indivíduo(s) 

envolvido no caso concreto e, no caso de sua morte, familiar na linha sucessória direta, como 

forma de garantir os direitos póstumos tutelados pela lei. Os instrumentos para garantir a 

efetivação das decisões judiciais em casos de direito ao esquecimento são remoção de 

conteúdo em situações que não envolvam interesse público em geral ou pessoas públicas 

em situação de interesse público, e desindexação quando se tratar de fato de interesse público 
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ou de pessoas públicas em situação que interessem à coletividade. 
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