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RESUMO 

A tese que ora se apresenta trata da narrativa jurídica do direito ao esquecimento a partir 

da análise do discurso dos diversos atores jurídicos que, intervindo decisivamente na 

constituição dos contornos do que se poderia chamar de uma pretensão individual ao 

olvido, utilizam-se de categorias historiográficas para definir o desenho desse direito 

subjetivo sem a problematização e a historicização necessárias e o diálogo com a Ciên-

cia da História, de onde provêm esses elementos estruturais da justificativa do esqueci-

mento como um direito subjetivo decorrente dos direitos da personalidade, corolário da 

dignidade da pessoa humana. Entendendo o direito ao esquecimento como uma preten-

são individual de não ser mais perseguido, no presente, pelos eventos do passado, de 

modo a evitarem-se danos, ao tratar dos aspectos jurídicos dos casos paradigmáticos que 

se discutem nos tribunais superiores brasileiros no contexto da pretensão ao esqueci-

mento – marcadamente os casos Aída Curi e Chacina da Candelária –, este trabalho 

analisou as argumentações trazidas pelos mais diversos atores jurídicos envolvidos na 

nessa discussão. A partir da construção tipológica dos diversos sentidos que a pretensão 

ao esquecimento assume, desde os aspectos relacionados à justiça criminal; ao direito 

coletivo à memória; à construção de identidades na rede de computadores e a garantia 

individual de controle informativo de dados pessoais, percebeu-se a presença de um 

certo número de categorias conceituais insistentemente utilizadas pelos mais diversos 

setores envolvidos na discussão sobre o esquecimento. Essas categorias relacionam-se 

especialmente à historicidade – e ao tempo – e à questão das narrativas verdadeiras que, 

a pretexto de dar fundamentação ao discurso jurídico, são retiradas de seu contexto his-

toriográfico, historicamente não-problematizadas e traduzidas no discurso jurídico de 

modo impreciso. Ao final, percebeu-se que a tese do direito ao esquecimento, ao ser 

deslocada para interior da narrativa jurídica, para não se tornar inadequada, precisa res-

peitar a dimensão histórica do próprio fenômeno jurídico, as categorias históricas e, 

principalmente, compreender o direito como um dos instituidores do tempo público, 

mas não o único. 

Palavras-chave: Direito ao esquecimento. Narrativa jurídica. Aída Curi. Chacina da 

Candelária. Tempo do Direito.  

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The following thesis studies the legal narrative of the right to be forgotten from the 

analysis of the speech of several legal actors that, intervening decisively in the for-

mation of the outlines of what could be called an individual claim to be forgotten, use 

the historiographic categories to define the design of this subjective right without, how-

ever, combining it appropriately with the Science of history, from where the structural 

elements come from that justify oblivion as a subjective right due to personal rights, 

corollary of the right to human dignity. Considering the right to be forgotten an individ-

ual claim that one must not be persecuted, in the present time, for the events of the past 

in which the individual may have been involved in, in order to avoid damages, this the-

sis, as it studies the legal aspects of model cases that discuss this subject in superior 

courts – most importantly the cases of Aída Curi and the Candelária Massacre – also 

analyzes the allegations brought by the most diverse legal actors involved in the judici-

ary discussion of the right to be forgotten. From the different meanings that the claim to 

be forgotten may assume, from aspects related to criminal justice, to the collective right 

to memory, the construction of identities in computer networks and the individual guar-

antee of control of personal information, it has become clear, by means of the following 

thesis, the presence of a certain number of conceptual categories frequently used by 

several of the sectors involved in the discussion of this theme, especially when pertain-

ing to history – and time – and the matter of true narratives that, under the pretext of 

giving ground to legal discourse, are removed from their historic contexts and mistrans-

lated into legal discourse. In the end, it has been realized that for the theory of the right 

to be forgotten to remain intact, when being transported into the legal narrative, it must 

respect the history of the legal phenomenon and, most importantly, understand the law 

as one of founders of public time, but not the only one.  

  

Key-Words: right to be forgotten. Legal narrative. Aída Curi. Candelária Massacre. Ti-

me of the law.  

https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/corollary.html


 
 

 
 

RESUMEN 

 

La presente tesis trata de la narrativa jurídica del derecho al olvido a partir del análisis 

del discurso de diversos actores jurídicos que, interviniendo decisivamente en la defini-

ción de los límites de lo que se podría llamar una pretensión individual al olvido, utili-

zan categorías historiográficas para determinar las bases de este derecho subjetivo, sien-

do a la vez, coherente con la ciencia de la historia, de donde provienen los elementos 

estructurales que justifican el olvido como un derecho subjetivo derivado de los dere-

chos personales, corolario de la dignidad humana. Entendiendo el derecho al olvido 

como una pretensión individual de no ser más perseguido en el presente por aconteci-

mientos pasados, y con el fin de evitar daños, este trabajo –que aborda los aspectos jurí-

dicos de casos emblemáticos en los tribunales superiores brasileños en el contexto de la 

pretensión al olvido, tal como el caso de Aída Curi y el de la masacre de Candelaria– 

analiza los argumentos planteados por los distintos actores jurídicos envueltos en la dis-

cusión jurídica sobre el olvido. A partir de la construcción tipológica de los diversos 

significados que la pretensión al olvido asume, desde los aspectos relacionados a la jus-

ticia criminal, al derecho colectivo a la memoria, a la construcción de identidades en la 

red de computadoras hasta la garantía individual del control informático de datos perso-

nales, se pudo identificar la presencia de cierto numero de categorías conceptuales recu-

rrentemente utilizadas por varios sectores involucrados en la discusión sobre derecho al 

olvido, en especial aspectos de la historicidad – y del tiempo – y de las narrativas ver-

daderas que, con la excusa de dar fundamento al discurso jurídico, son retiradas de su 

contexto historiográfico y traducidas al discurso jurídico de forma imprecisa. Al final, 

se percibe que la tesis del derecho al olvido, al ser trasladada a la narrativa jurídica, para 

no volverse inadecuada, necesita respetar la dimensión histórica del propio fenómeno 

jurídico y, principalmente, entender al derecho como uno de los creadores del tiempo 

público, pero no el único.  

Palabras clave: Derecho al olvido. Narrativa Jurídica. Aída Curi. Masacre de Candela-

ria. Tiempo del derecho.  
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APRESENTAÇÃO 
 

 

A tese “Direito ao Esquecimento: o tempo na narrativa jurídica acerca da pos-

sibilidade do reconhecimento de um direito subjetivo a ser “deixado em paz””, analisa-

rá a construção jurídico-discursiva do Direito ao Esquecimento, a partir do uso, pelos 

Tribunais Superiores e pela Doutrina Jurídica brasileiros, de categorias historiográficas, 

especialmente o tempo, e seus desdobramentos na verdade e na historicidade, e discuti-

rá sua pertinência e adequação como instrumentos para justificar a pretensão subjetiva 

ao olvido. Tomaremos por tema deste estudo, pois, os usos pelo Direito de conceitos 

que lhe são extrínsecos para formular a argumentação que lhe parece discursivamente 

correta, ao menos no interior da doutrina e da jurisprudência específicas da pretensão ao 

olvido, para estruturar um suposto direito subjetivo ao esquecimento.  

Os problemas investigados serão: em primeiro lugar, a) é possível reconhecer a 

existência de um direito subjetivo ao esquecimento, nos moldes como ele está construí-

do pela discussão apresentada nos Tribunais Superiores brasileiros e quais seriam os 

desdobramentos dessa pretensão para além das questões meramente jurídicas, marca-

damente, aquelas relacionadas apenas às pretensões indenizatórias? Além disso, b) co-

mo pode o Direito justificar a existência de um apagamento voluntário de registros e 

informações quando determinados acontecimentos produzem consequências marcantes 

para a identidade de alguém, à vista de consequências metajurídicas que parecem não 

perpassar a narrativa dos principais personagens envolvidos na discussão jurídica do 

esquecimento? Fazendo uso de categorias pretensamente históricas e historicizadas, 

pode o direito pretender regular o que é possível lembrar e o que é devido esquecer? 

Qual a narrativa de justificação da viabilidade de intervenção do Direito, seja pela via 

legislada ou pelo que for construído jurisprudencialmente? Quais são os limites da par-

ticipação e intervenção do Direito no passado?  

Para essa série de questões não existem respostas formuladas e assentadas. A 

presente tese avança na busca do deslindamento desses problemas, sem a pretensão de 

estabelecer uma espécie de paradigma ao debate. De certa forma, o principal problema 

que este trabalho pretendeu abordar foi, justamente, a construção narrativa da justifica-
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tiva jurídica para o reconhecimento de uma pretensão ao esquecimento como um direito 

subjetivo.  

 O pressuposto que guia as investigações foi o de que o Direito, como prática no 

interior de uma comunidade concretamente considerada, consiste em um fenômeno his-

tórico por excelência. Com a superação do positivismo, entende-se que o Direito não 

constitui o conjunto dos atos de poder, mas das relações concretas de valores no interior 

da comunidade histórica em que se insere. Trata-se, portanto, de um direito historiciza-

do. E essa historicidade do Direito, segundo François Ost, em O Tempo do Direito 

(OST, 2005), expressa-se na sua necessidade de observar o princípio de integridade. 

Segundo esse pensamento, o Direito e suas instituições, ao produzirem-se e reproduzi-

rem-se, fazem-no no interior de uma comunidade concreta que possui sua própria forma 

de compreensão moral das formulações e instituições. As estruturas jurídicas dessa co-

munidade “combinam elementos que se voltam tanto para o passado quanto para o futu-

ro”, já que foram todas criadas por ela, “expressando uma concepção coerente de justiça 

e de equidade1” (DWORKIN, 1999, 271/2).  

Ost (2005) concebe o Direito como um fenômeno histórico, creditário de sua 

memória institucional e de uma memória compartilhada num tempo público instituído 

socialmente. Esta perspectiva servirá para avaliar a recente discussão, colocada nos Tri-

bunais Superiores e em setores consideráveis da doutrina do Direito, acerca da possibi-

lidade do reconhecimento de um direito subjetivo ao esquecimento, ao olvido, a ser 

“deixado em paz”, ao controle pessoal da própria identidade projetada na esfera pública. 

Tal disposição se funda nos “direitos da personalidade”, que se põem em choque com os 

direitos coletivos públicos à memória e à informação. No fundo dessa demanda, é pos-

sível perceber um pretenso protagonismo individual na construção da própria identida-

de, no controle contemporâneo da própria forma como cada pessoa é refletida no espaço 

público. Até por isso, esta tese dará atenção às propostas de um direito ao esquecimento 

individual. Como uma prerrogativa que assistiria a qualquer pessoa. Nesse sentido, a 

 
1 A edição utilizada para esta tese consagra a tradução de fairness como equidade. Pela dificuldade da 
tradução e pelo quanto o conceito comunica, na teoria de Dworkin, Flávio Pedrón prefere a utilização de 
equanimidade. Diz ele: “O presente trabalho faz uso da expressão equanimidade, por considerá-la mais 
adequada que o termo eqüidade, utilizado nas traduções brasileiras de Dworkin e de Rawls. Para tanto, 
transcreve-se o alerta de Cattoni de Oliveira (2001:113): “Não traduzimos o termo inglês fairness por 
eqüidade e sim por equanimidade, a fim de marcar o quadro não-aristotélico em que a Teoria da Justiça 
de Rawls [bem como, a Teria do Direito como Integridade de Dworkin, foram elaboradas], [assim, o 
termo assume] uma concepção que se pretende procedimental e não substancialista [...]”.” (PEDRON, 
2013) 



19 
 

 
 

investigação deste trabalho analisará o discurso jurídico que tenta explicar o direito ao 

esquecimento fazendo uso de categorias como historicidade – aqui compreendida tam-

bém a relação com o tempo –, e verdade, pugnando por verificar, criticamente, a perti-

nência desse uso, a partir de sua adequação como categorias da Ciência da História e 

como categorias que não se podem compreender fora da história.  

Em síntese, usando o pano de fundo da discussão acerca do direito ao esqueci-

mento, o presente trabalho pôs-se a verificar a forma como o discurso jurídico toma pra 

si determinados conceitos que não são originalmente seus e os utiliza, a seu modo, para 

a construção de uma narrativa institucionalizada que, tendo em vista a forma de inter-

venção do Direito na prática cotidiana e na realidade pública, podem produzir distor-

ções, como as que se veem na discussão dos casos-paradigma que se tomaram para a 

análise nesta tese.  

Dentre as várias definições possíveis, como demonstraremos ao longo desta tese, 

poder-se-ia definir o Direito ao Esquecimento como a prerrogativa de pleitear, no pre-

sente, ser tratado de acordo com a condução de vida que representa sua identidade atual, 

sem que eventos ou fatos desabonadores ou dolorosos do passado possam ser publica-

mente tematizados e relacionados com o sujeito, valendo para situações relacionadas 

tanto à esfera cível, como no caso paradigma de nosso estudo, quando para as condena-

ções criminais já cumpridas e/ou extintas. Esquecer, pois, seria uma busca por reconci-

liação individual com o passado como abertura para o futuro. 

Tomaremos como ponto de partida para compreender o que se chama de Direito 

ao Esquecimento, neste trabalho, as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justi-

ça e pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente a discussão apresentada no chamado 

Caso Aída Curi. O caso ainda tramita pelo Supremo Tribunal Federal como Recurso 

Extraordinário com Repercussão Geral e contêm todos os elementos discursivos neces-

sários para analisar a maneira como o Direito pretende legitimar suas pretensões a partir 

de certas categorias que o aproximariam de seu jaez histórico. Além do mais, esse caso 

tem servido para a doutrina jurídica estabelecer seus parâmetros de compreensão sobre 

o olvido. Vê-se nele o cerne da discussão sobre o direito ao esquecimento: é possível a 

alguém pleitear que não haja narrativa pública acerca de si, tendo em vista a ausência de 

contemporaneidade da informação, fato que, por si só, tornaria ilícita a exposição? Exis-

tem fatos que precisam fazer parte da narrativa pública e outros que não? Existem fatos 
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e situações genuinamente históricos e outros não? Quem, do ponto de vista institucional 

ou pessoal, pode ser o detentor da prerrogativa de fazer-se esquecer determinados even-

tos relacionados a determinadas pessoas? Tudo isso está presente na discussão do caso 

Aída Curi, sobre o qual este trabalho se debruça, detidamente, para, a partir dele, anali-

sar a pretensão de universalização da decisão judicial e seus eventuais problemas e per-

plexidades.  

Na oportunidade do julgamento da pretensão dos familiares de Aída Curi, o Mi-

nistro-Relator afirmou que 

Não tenho dúvida, com antes salientado, em afirmar que, em princí-
pio, os condenados que cumpriam pena e os absolvidos que se envol-
veram em processo-crime, as vítimas de crimes e seus familiares têm 
direto ao esquecimento –se assim desejarem –, direito esse consistente 
em não submeterem a desnecessárias lembranças de fatos passados 
que lhes causaram, por si, inesquecíveis feridas. (...) Não obstante is-
so, assim como o direto ao esquecimento do ofensor–condenado e já 
penalizado – deve ser ponderado pela questão da historicidade do fato 
narrado, assim também o direto dos ofendidos deve observa esse 
mesmo parâmetro. (BRASIL, 2016) 

 

Tal voto coloca manifestadamente a tensão que se pretenderá investigar neste 

trabalho: de um lado, um suposto direito individual ao esquecimento – derivado da pró-

pria dignidade da pessoa humana, pilar constitucional brasileiro – que relacionaria o 

esquecimento ao perdão, distanciando os envolvidos da lembrança dolorosa de um de-

terminado evento; e, de outro, a historicidade desse evento – entendido pelos atores ju-

rídicos envolvidos na pretensão ao esquecimento como um acontecimento individual 

que se relacione com a identidade de uma determinada pessoa – e sua importância na 

autocompreensão das instituições jurídicas e do próprio Direito.  

No entanto, e isto integra a hipótese deste texto, entende-se que há algum nível 

de confusão na forma como o judiciário brasileiro – ao menos os Tribunais Superiores – 

lidam com uma noção de historicidade marcadamente factual.  

Se o Direito é formado a partir das práticas reais, do chão da vida, que se colo-

cam no tempo e espaço e tem sentido nessa conexão espaço-temporal, situações concre-

tas com agentes concretos podem – e normalmente são – o ponto de partida para a for-

mulação de soluções jurídicas. Isto é, muito do que há na legislação nacional – especi-

almente a partir da redemocratização pela Constituição Cidadã de 1988 – decorreu de 
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situações emblemáticas, marcantes, que tiveram personagens reais que colaboraram 

para essas formulações. Foi assim com a Lei 11.343/06, que trata da violência domésti-

ca e familiar contra a mulher, alcunhada como “Lei Maria da Penha”; foi assim com a 

Lei 12.650/12, que trata da prescrição dos crimes sexuais praticados contra crianças e 

adolescentes, tratada por “Lei Joanna Maranhão”, e muitos outros casos. A formação de 

nossa identidade jurídica passa, portanto, pelo conhecimento dos casos e das pessoas 

envolvidas neles que deram azo às propostas de lei.  

Para o desenvolvimento da tese, reconhece-se que o Direito ao Esquecimento 

tem-se manifestado em quatro frentes: a) no contexto da justiça de transição e dos resga-

tes da memória para fins de reconciliação histórica com o passado, vê-se o direito ao 

esquecimento como um direito a não ser esquecido ou algo como um Direito à Memó-

ria; b) no bojo da justiça criminal, vê-se um direito a que sentenças condenatórias do 

passado, a partir do transcurso de um certo período de tempo ainda não muito bem defi-

nido, possam não mais significar consequências ruins para o sentenciado pela prática de 

algum delito, como efeito da garantia constitucional insculpida no art. 5º, XLVII, da 

Constituição da República, conhecida como limitação das penas, em que se vedam as de 

caráter perpétuo; c) na constituição da personalidade no ambiente virtualizado das redes 

de computador, encontra-se um direito ao esquecimento como a garantia de se poder 

reconstruir virtualmente; e, por fim, d) o direito ao esquecimento com um dos direitos 

da personalidade, sem relação com eventos criminosos, das pessoas comuns de poderem 

ser desvinculadas com acontecimentos do seu passado. Essa tipologia nos orientará ao 

longo de toda a exposição, com destaque para as situações de esquecimento como pre-

tensão individual dedutível em juízo, como já o dissemos. 

Em qualquer uma das formas que o Direito ao Esquecimento tem assumido nos 

tribunais brasileiros, existe uma construção narrativa estruturalmente semelhante. Espe-

cialmente nos casos em que a solução jurídica passar pela discussão acerca de um su-

posto direito subjetivo individual, decorrente dos direitos da personalidade, a ser a pes-

soa titular da prerrogativa da construção de sua própria biografia, seja na esfera Penal 

quanto na não-Penal, as soluções jurídicas já dadas constroem-se argumentativamente 

ao redor dos conceitos de tempo, memória, historicidade e verdade. Assim sendo, torna-

se imperioso averiguar como os juristas se apropriam dessas categorias: tempo, memó-

ria, historicidade e verdade, e fazem uso delas para os discursos de (des)legitimação do 

direito ao esquecimento.  
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Para esta tese, toma-se o Direito como uma prática, no interior de uma comuni-

dade concreta e historicamente colocada, cuja legitimidade repousa na relação entre 

poder e liberdade comunicativa, numa esfera pública instituída e capaz de possibilitar a 

intervenção dos membros dessa comunidade como construtores e destinatários desse 

mesmo Direito. A experiência da realização diuturna do Direito é que faz com ele seja 

reconhecido como adequado aos seus próprios destinatários e aos seus agentes consti-

tuintes. Enfim, parte-se da historicidade de Direito como sua característica mais mar-

cante. 

De maneira que a investigação que se propôs nesta tese, em que se pretende co-

nectar os discursos jurídicos e a narrativa histórica, no pano de fundo da discussão sobre 

o direito ao esquecimento, se justifica pela necessidade de pensar-se o Direito de modo 

historicamente adequado, na medida em que se reconheça como um fenômeno desse 

tipo. Isto é, se o Direito é histórico é preciso que seus instrumentos de intervenção na 

realidade concreta da vida intersubjetivamente compartilhada sejam testáveis também a 

partir de sua historicidade. Isto é, embora o direito pretenda uma certa estabilidade con-

ceitual de seus instrumentos de operação, estes não se podem tomar sem a necessária 

problematização, sem que sejam percebidos como construções historicamente localiza-

das. 

Em segundo lugar, e agora com olhos um pouco mais práticos, a discussão sobre 

o Direito subjetivo ao esquecimento justifica-se por ser recente e porque tem ocupado 

certo setor das construções jurídicas, tanto na área Cível quanto na Penal. Tem-se discu-

tido, sobejamente, sobre as possiblidades de o tempo ser um fato importante para a aná-

lise da licitude da divulgação ou utilização de certas informações. Tem-se discutido, 

ainda nessas esferas mencionadas, a existência de um direito subjetivo ao controle da 

própria biografia, da própria construção da identidade de cada um, em um espaço públi-

co cada vez mais mediado pela exposição excessiva, marcadamente na internet.  

Aparentemente, o esquecer teria sido trocado por um eterno lembrar. Em outros 

termos, a regra parece ser não esquecer! Por conta disso, até, na discussão acerca da 

indenização por danos morais movida pelos familiares de Aída Curi, o Supremo Tribu-

nal Federal reconheceu a repercussão geral e a necessidade de abrir o debate para todos 

os setores possivelmente atingidos por qualquer decisão tomada por aquela corte, vez 

que atinente a direitos fundamentais como a liberdade de informação e o direito à priva-
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cidade e à vida íntima: claramente reconhecendo a importância de se discutir os usos 

públicos da memória, inclusive para que se pudesse reconhecer os limites do direito 

como instrumento de intervenção nas memórias coletiva e individual.  

O esquecimento que, como diz Ricoeur (2007) pode ser, na forma do perdão, al-

go leniente para a memória histórica, e poderia, do ponto de vista da memória jurídica, 

significar a perda das referências e a abertura para construções arbitrárias que desrespei-

tam a integridade de que tanto se tem falado.  

Para o tema-problema apresentado, diante de tudo quanto se argumentará nas 

páginas seguintes, a hipótese é de que a produção de algumas decisões acerca do esque-

cimento, como se verá, está desconectada historicamente daquilo que elas pretendem 

regulamentar. Isto é, ao se pretender usar o Direito como instrumento de (re)construção 

de narrativas – cujas fórmulas rituais remontam a uma pretensão de verdade – o que se 

poderia produzir, ao final, seriam distorções, cujos usos e abusos se justificariam, juris-

dicionalmente, por um discurso construído sobre conceitos como tempo, memória, his-

toricidade, que não cabe numa investigação historicamente adequada. Ao se valer de um 

discurso próprio, marcado por interdições que são próprias do campo jurídico, o que se 

veria, ao final, seriam formas de pensamento que se apresentam limitadas por essas 

mesmas interdições. Em outras palavras, propõe-se que a tese do direito ao esquecimen-

to não pode fechar-se no universo discursivo do direito, visto que esse universo não 

traduz outros campos discursivos e, ao se projetar sobre a esfera pública, produzem efei-

tos sobre múltiplos setores, não abarcados pelas discussões colocadas em juízo, sobre o 

esquecimento. 

Por outro lado, quando analisamos especificamente a questão do Direito ao es-

quecimento como pretensão individual, especialmente conhecendo a discussão no inte-

rior da narrativa jurídico-judiciária que ao redor dela se vem fazendo, tomamos também 

como hipótese que há uma apropriação por parte do discurso do direito de certas catego-

rias que lhe são estranhas para fundamentar proposições narrativas que se pretendem 

jurídicas, mas que, ao ser devolvidas para o ambiente social de onde vêm, produzem 

efeitos de silenciamento importantes que só foram possíveis em razão da má compreen-

são que esses atores envolvidos no direito ao esquecimento têm dessas mesmas catego-

rias, que englobaria, inclusive, o escondimento das estruturas e discursos de poder que 

estão inseridas na produção jurídica de sentido. Isto é, pretendemos demonstrar que ao 
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pretender fundamentar o direito ao esquecimento sobre conceitos como verdade, histo-

ricidade e tempo, a tese defendida ao redor do direito ao esquecimento, a pretexto de 

usá-los em conformidade com a historiografia acaba por os jurisdicizar ao arrepio da 

própria pesquisa histórica, devolvendo-os de um modo, senão impreciso, ao menos du-

vidoso, do ponto de vista da maneira como são compreendidos para fora dos muros do 

estritamente jurídico.  

Para o desenvolvimento da tese que ora se apresenta, adotamos como referenci-

ais teóricos alguns historiadores e juristas que se dedicam a trabalhar a questão do tem-

po do direito e do tempo no direito. Além obviamente, daqueles que laboram ao redor 

dos conceitos imprescindíveis para a compreensão de nosso objeto de estudo. Toma-

mos, por exemplo, parte da tese desenvolvida por Paul Ricoeur em suas obras A Histó-

ria, A Memória, O Esquecimento (2007) e O Justo (2008a; 2008b) e a visão de direi-

to como prática que obedece ao postulado da integridade, no interior de uma comunida-

de historicamente concreta, proposta por Ronald Dworkin em toda a sua produção na 

teoria do Direito. 

Para a construção da temporalildade do Direito, utilizamos como referencial teó-

rico o pensamento de François Ost, marcadamente aquele expedido nos textos O Tem-

po do Direito (OST, 2005) e Contar a Lei (OST, 2007), em que o autor, dialogando 

com as principais teorias do Direito e da História, pretende demonstrar as figuras de 

temporalização e destemporalização do Direito, especialmente tomando como base a 

lógica da memória e do perdão, como instituidores, pelo Direito, de um tempo público.  

Para fins de análise da verdade, um dos elementos do discurso jurídico relacio-

nado ao Direito ao Esquecimento, usamos como referências as obras de Michel Fou-

cault A Verdade e as Formas Jurídicas (FOUCAULT, 2013), Microfísica do Poder 

(FOUCAULT, 2015) e A Ordem do Discurso (FOUCAULT, 2015), mormente este 

último, a partir da ideia do que se toma por verdade no interior de certas formas discur-

sivas, como a jurídica, a partir da pretensão de legitimidade de certos falantes e de cer-

tas estruturas institucionais, como, por exemplo, o que se põe na discussão sobre o direi-

to ao esquecimento quando um dos instrumentos de verificação da possibilidade ou não 

de esquecer-se é a verdade do fato e a vontade de um discurso verdadeiro por parte de 

quem narra, além de alguns autores que se dedicaram a estudar a objetividade da narra-
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tiva. Assim como as demais, embora nem sempre incorporadas ao texto, essas referên-

cias ficam como, pelo menos, inspiração teórica para o desenvolvimento dos temas.  

Por fim, tomamos o direito como uma prática no interior de uma comunidade 

concreta, como se faz na tradição da teoria do discurso do direito e da sociedade, espo-

sada por autores como Klaus Günther (1993) e Jürgen Habermas (1989). Essa perspec-

tiva torna-se evidenciada nos escritos de Ronald Dworkin e se concretiza em seu con-

ceito de integridade. Esse conceito, que, como dissemos, faz sentido apenas numa teoria 

discursiva e democrática do Direito, exige a coerência do Direito com a sua memória. 

Como o autor mesmo propõe, os envolvidos na produção e na aplicação do direito não 

tem a discricionariedade de distanciar-se do direito da comunidade em que se insere, de 

modo que, para esse autor, é essa própria comunidade quem produz, como agente mo-

ral, o seu direito e, como agente moral, lhe é exigível coerência – a que o autor nomeio 

de integridade.  

Com essas perspectivas teóricas pretendemos analisar a jurisdição brasileira, no 

que toca aos casos de aplicação da tese do Direito ao Esquecimento como direito fun-

damental. Pretendemos buscar os fundamentos desse suposto direito nos discursos jurí-

dicos. Para tanto, será imprescindível a investigação de seus pressupostos históricos e 

jurídicos.  

No que concerne à questão específica do Direito ao Esquecimento, nos utiliza-

mos dos principais autores que produzem sobre isso, tanto no Brasil quanto fora, para 

que funcionassem como contrapeso para a discussão jurisdicional do esquecimento. 

Seus trabalhos, especialmente as obras de Ingo Wolfgang Sarlet O direito ao “esque-

cimento” na sociedade da informação (2019), de Viviane Maldonado Direito ao Es-

quecimento (2017) e Anderson Schreiber Direitos da Personalidade (2014), junto 

com a obra de Stefano Rodotà A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje 

(2008), graças à grande penetração que têm na esfera jurídica e a importância dos auto-

res no campo do Direito, são tomados, em geral, como referência e, por isso, precisa-

vam estar na discussão desta tese.  

Tendo em vista a amplitude do objeto do nosso trabalho, já que a tese do direito 

ao esquecimento tem-se espalhado pelas pretensões jurídicas no Brasil, analisamos ape-

nas o direito brasileiro pós-constitucional, à vista de ser ela, a Constituição, o marco do 

sistema jurídico vigente. Exceção feita à legislação nacional importante para o tema e 
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que é anterior à Constituição, como a Lei de Execução Penal e o próprio Código Penal. 

Se se pretende a disputa entre formação da memória histórico-institucional do direito 

(integridade) e a possibilidade reconhecida, recentemente, pelo Direito nacional e es-

trangeiro de esquecerem-se fatos que, embora relevantes para a formação da identidade 

do direito nacional, o que pareceu mais relevante foi pesquisar os documentos legais e 

jurisprudenciais que tocassem esse tipo de tensão.  

Os julgamentos dos casos em que se discutiu o Direito ao Esquecimento estão 

disponíveis nos sítios eletrônicos dos Tribunais Superiores: Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, com seu inteiro teor, podendo-se, inclusive, analisar os 

votos dos Ministros envolvidos. Assim, o acesso aos argumentos e contra-argumentos é 

direto, o que tornou nosso trabalho de pesquisa mais rico, em razão de termos tido con-

tato com toda a narrativa das partes envolvidas e pudemos perceber, inclusive, algumas 

pequenas alterações em seu discurso e, mormente, a manutenção de algumas ideias que 

nortearam as falas, desde o começo do processo.  

Em razão de sua influência sobre a discussão, demos atenção especial acerca do 

caso atualmente processado no Supremo Tribunal Federal sob o número Recurso Extra-

ordinário 1.010.606/RJ, chamado tanto pela mídia quanto pelos juristas de Caso Aída 

Curi, por algumas razões: a) em primeiro lugar, por causa da repercussão geral reconhe-

cia na situação, o que fará a decisão ter efeitos universalizáveis no direito jurisprudenci-

al brasileiro; b) a participação de diversos amici curiae2 na discussão, o que possibilita a 

análise de discursos advindos das mais diversas fontes, deste de jurídicas, acadêmicas e 

tecnológicas; c) a realização de audiência pública, presidida pelo Ministro-Relator Dias 

Tóffoli, em que é possível recolher as nuances do discursos de legitimação dos mais 

 
2 Para esclarecer, o amicus curiae, i.e. o “amigo da corte”, trata-se de pessoa jurídica ou física, terceira 
interessada, com representatividade adequada, com o objetivo de democratizar a discussão e legitimar a 
decisão. Segundo Fredie Didier Júnior, “o amicus curiae é o terceiro que, espontaneamente, a pedido da 
parte ou por provocação do órgão jurisdicional, intervém no processo para fornecer subsídios que possam 
aprimorar a qualidade da decisão.” (DIDIER JÚNIOR, 2016, p. 529). O próprio Código de Processo Civil 
em vigor estabelece que: “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especifi-
cidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrí-
vel, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a par-
ticipação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequa-
da, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.” (BRASIL, 2015). Quando se diz que o amicus curae 
precisa ter representatividade adequada, significa dizer que ele tenha algum tipo de vínculo, relação, com 
a questão em disputa, de modo que possa trazer, para os autos, algum tipo de contribuição especializada 
para a lide. “Uma associação científica possui representatividade adequada para a discussão de temas 
relacionados à atividade científica que patrocina; um antropólogo renomado pode colaborar, por exemplo, 
com questões relacionadas aos povos indígenas; uma entidade de classe podeajudar na solução de questão 
que diga respeito à atividade profissional que ela representa etc.” (DIDIER JÚNIOR, 2016, p. 530) 
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diversos atores que tomam parte na discussão, como os envolvidos diretamente no caso, 

pesquisadores nas áreas de tecnologia e direito e os responsáveis pelos grandes motores 

de busca na internet, possibilitando a análise que se pretende neste projeto; d) também 

em razão da repercussão geral e da discussão ali aventada, o processo é eletrônico, fa-

zendo com que seja possível o acesso a todos os documentos, desde o início, na Comar-

ca do Rio de Janeiro, sendo possível, pois, compreender a evolução completa da discus-

são, nas quase duas mil páginas dos autos. 

Além do caso Aída Curi, faremos uso das argumentações trazidas no chamado 

caso da Chacina da Candelária, em que Jurandir Gomes França pleiteou, também, o 

esquecimento de sua pretensa participação naquele evento. O processo e seu desenrolar 

são imprescindíveis para a pesquisa por muitas razões, especialmente, por ter chegado a 

provimento oposto àquele dado na pretensão da família Curi. No decorrer da discussão 

desta tese, apresentaremos outros casos em que a formulação do direito ao esquecimen-

to tenha sido discutida nos tribunais superiores, seja como forma de ilustração do argu-

mento ou de enfrentamento de ideias ali colocadas.  

O outro grupo de fontes utilizado são as decisões dos mesmos tribunais relacio-

nadas a outra vertente possível de compreensão do Direito ao Esquecimento: o apaga-

mento dos efeitos de registros criminais pretéritos de condenados, também em razão do 

tempo. Tem havido uma boa discussão, no âmbito dos tribunais superiores, acerca do 

limite temporal da reincidência e dos antecedentes criminais, especialmente à luz da 

garantia constitucional da inexistência de penas de caráter perpétuo, insculpida no art 5º, 

XLVII, da Constituição da República3. Assim, são usadas como fontes, também, as de-

cisões dos dois mencionados tribunais, posteriores a 1988, em razão, claramente, a rei-

nauguração da ordem jurídica representada pela nova Constituição, em que o tema do 

Direito ao Esquecimento aparece como justificativa para a não utilização (ou utilização) 

de condenações criminais anteriores para elevar a condenação posterior do réu senten-

ciado por infração penal.  

 
3 Art. 5º. 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 igualda-
de, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XLVII - não haverá penas: a) de morte, salvo em 
caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) 
de banimento; e) cruéis; 
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O recorte deve ser feito a partir de duas ideias fundamentais: a) limitar a análise 

aos tribunais superiores, em razão da viabilização do acesso, vez que tentar buscar os 

dados completos de todo o judiciário nacional acerca do Direito ao Esquecimento seria 

inexequível e, b) também em razão de as decisões e discussões realizadas em sede de 

Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal espraiarem-se pelos demais 

órgãos jurisdicionais, especialmente em razão da repercussão geral reconhecida pelo 

STF em um dos casos-paradigma da discussão, como se mencionou.  

Do ponto de vista da estrutura do trabalho, a tese será desenvolvida em sete capí-

tulos. Na apresentação, foram são trazidas as propostas teórico-metodológicas que nor-

tearam a pesquisa que culminaram na tese que ora se apresenta. 

Em seguida, no capítulo um, que intenta ser uma introdução à historicidade do 

Direito, a que chamamos “Lembrar e Esquecer: O Direito como um Fenômeno Históri-

co e sua Pretensão de Regulamentar a Memória”, propõe-se a construir a conexão entre 

História e Direito, importante para o trabalho que ora se apresenta. Embora o Direito 

costume operar com categorias dogmáticas, o que, por si, já demonstra a sua tendência à 

permanência, não se pode olvidar que sua atuação se dá no plano concreto das intera-

ções vividas e que, portanto, se historiciza. Isto é, se de um lado os operadores funcio-

nais do Direito parecem presos a estruturas conceituais paralisadas, toda a discussão 

sobre sua pretensão de legitimidade se dá, hoje, no plano concreto das interações que 

institui e que o instituem. Como dito, a legitimidade das prescrições do Direito, em uma 

estrutura pós-convencional de pensamento, só pode encontrar-se na atualização do po-

der comunicativo, numa esfera pública que permita a percepção de autoria das proposi-

ções jurídicas por parte de seus destinatários. Para tanto, a discussão pauta-se pelo bi-

nômio lembrar-esquecer. Isto porque, além da importante discussão sobre o fundamento 

de validade do jurídico repousar, de alguma forma, na memorialidade de seu ato funda-

dor, a teoria e prática do direito ao esquecimento, objeto da presente tese, controi-se 

sobre a possibilidade de legislar sobre a memória. Até por isso, a proposta de Andreas 

Huyssen, em Seduzidos pela Memória, foi o mote da discussão. Afinal, é possível ou 

não jurisdicizar o lembrar e o esquecer? 

O segundo capítulo apresenta os lineamentos da tese do direito ao esquecimento. 

A proposta ali é tentar encontrar uma definição que encampe as principais característi-

cas que a doutrina do Direito pretende dar a esse instituto. Isto é, busca-se delinear o 
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que se tem chamado, no Direito, a prerrogativa de ser “deixado em paz”, até para que 

toda a construção que venha na sequência possa ter alguma sustentação. Percebe-se que 

há divergências sensíveis entre os próprios atores jurídicos envolvidos na discussão, o 

que, por si só, já demonstra a necessidade intensa do fechamento conceitual. Nesse capí-

tulo, propomos que há uma polissemia no conceito de Direito ao Esquecimento. A 

ideia-força é de que se tem chamado pelo mesmo nome algo que pode ter, ao menos, 

quatro significados diferentes. Nossa proposta para a discussão é que o direito ao esque-

cimento pode fazer referência: a) ao esquecimento de fatos criminosos do “passado”; b) 

à não utilização discrônica de fatos verdadeiros do “passado”; c) ao direito de não es-

quecer, ligado, especialmente, à questão de uma memória pública e do direito funda-

mental à memória; d) o direito à construção de uma identidade sincrônica nas redes de 

computador. Enfim, a intenção do capítulo é demonstrar que a intervenção do Direito na 

esfera do lembrar e esquecer ainda é marcada por um debate claudicante, no interior da 

ciência jurídica, e que esse andamento trôpego decorre, inclusive, como se verá na se-

gunda parte da tese, do (mau)uso de categorias que não pertencem ao Direito, mas que 

são, eminentemente históricas. A imbricação entre História e Direito fica bastante inten-

sa nesse capítulo.  

O terceiro capítulo, chamado “As versões para o Direito ao Esquecimento”, 

apresenta, conforme tipologia por nós desenvolvida, as formas que o direito ao esque-

cimento tem assumido, tanto na doutrina quanto na jurisprudência nacionais. Devemos, 

desde já, alertar para a consequência desta tentativa de produzir uma tipologia: o capítu-

lo acabou se tornando um pouco mais longo, vez que exigiu mais explicações, mais de-

talhamentos a fim de tentar não deixar escapar muito à construção. Acreditamos que a 

discussão deste capítulo seja uma das maiores contribuições que poderemos dar para a 

discussão do esquecimento para o Direito. Para a redação desse capítulo, nos valemos 

dos textos da doutrina jurídica nacional sobre o esquecimento, especialmente textos que 

pretenderam construir tipologias como a nossa, e nos propusemos a apresentar quatro 

versões distintas do esquecimento: a) como controle informativo e de dados na rede 

mundial de computadores, quando pudemos analisar a questão, até no nível internacio-

nal, acerca da desindexação de dados e a lei de proteção de dados recente, no Brasil; b) 

O Direito a não esquecer como um direito coletivo à memória, onde nos dedicamos, de 

forma bem singela, a traduzir, em algum sentido, a necessidade de não esquecer, deter-

minados fatos públicos, como sendo um direito coletivo. Especialmente nesse tópico, é 
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preciso deixar claro que nossa pesquisa pretendia a análise do direito subjetivo ao es-

quecimento e, portanto, acabamos deixando de lado as questões mais públicas como 

essa. O que a pesquisa pretende é analisar o esquecimento como prerrogativa de todas 

as pessoas pelo fato de ser pessoa; c) O direito ao esquecimento no contexto da justiça 

criminal, que tratou das situações individuais de esquecimento programado pela lei, 

quer dizer, casos como a reincidência, os antecedentes, a prescrição, a reabilitação, por-

que atingem os sentenciados criminais e a possibilidade de esses crimes do passado 

deixarem de se fazer presentes; por fim, d) tratamos da visão privatista do direito ao 

esquecimento, como um direito da personalidade, que significaria um certo direito ao 

controle da projeção da identidade individual na esfera pública. 

No capítulo quatro, “Os Casos-Paradigma No Superior Tribunal De Justiça, No 

Supremo Tribunal Federal e a Narrativa Jurisprudencial Do Esquecimento” a proposta 

foi analisar os casos mais emblemáticos da discussão acerca do direito ao esquecimento, 

no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Reconhecidamente, os 

casos Aída Curi e Chacina da Candelária, pelas razões expostas no capítulo, são a refe-

rência para o estudo, no Brasil, do direito ao esquecimento. Especialmente o primeiro, o 

pleito indenizatório dos familiares de Aída Curi contra a Globo S.A., tendo em vista 

ainda estar pendente de julgamento, o reconhecimento da repercussão geral do tema e, 

também, por ter havido, pela via da audiência pública, a possibilidade de ouvirem-se os 

mais diversos atores envolvidos na narrativa do direito ao esquecimento. Assim, no es-

tudo concretizado no capítulo, conseguiu-se perceber os pilares argumentativos sobre os 

quais a discussão sobre o esquecimento foi erigida. Também por essa razão, uma vez 

mais, foi preciso dedicar muitas páginas a tentar esclarecer as coisas da melhor maneira 

possível. E, de modo específico, ficou evidenciado que o discurso jurídico pretende a 

apropriação de uma série de categorias mais afeitas à Ciência da História para legitimar 

ou deslegitimar a pretensão e a conceitualização do direito ao esquecimento. Tempo, 

historicidade, memória e pretensão de verdade, são os principais operadores funcionais 

dos atores envolvidos na discussão. Razão porque, a partir daí a tese se dedica a analisar 

o uso dessas categorias, a fim de demonstrar como se deu a apropriação delas pelo direi-

to, bem como a adequação dessa apropriação em relação ao campo da ciência da Histó-

ria.  

À luz daquilo que foi desenvolvido na primeira metade da tese, os três capítulos 

seguintes têm como proposta analisar, criticamente, a utilização pelos discursos jurídi-
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cos acerca do direito ao esquecimento das categorias relacionadas ao tempo histórico e 

à historicidade. Compreendemos que toda a narrativa jurídica do direito ao esquecimen-

to tem sido sustentada por esses pilares argumentativos. Por isso, cada um dos capítulos 

que vêm na sequência dedica-se a um desses estruturantes.  

O quinto capítulo, a que nomeamos “O Tempo e o Direito ao Esquecimento: ou 

o que a tese do direito ao esquecimento tem a dizer sobre a percepção do tempo”, anali-

sa as pretensões do Direito para si próprio como instrumento por meio do qual o lem-

brar e o esquecer se determinariam publicamente. Isto é, o reconhecimento de um direi-

to a ser esquecido pressuporia que os operadores da ordem jurídica nacional teriam o 

condão de interferir, de forma decisiva, na construção da narrativa pública do que pode 

ou não ser lembrado! Nesse capítulo, são utilizadas as perspectivas teóricas de Paul Ri-

coeur para o desenvolvimento de uma epistemologia da memória, marcadamente pela 

análise se deu livro A Memória, A História, O Esquecimento, a fim de, com essa es-

trutura de pensamento, analisar a maneira como o discurso jurídico, no contexto do di-

reito ao esquecimento, compreende as nuances da memória. Do ponto de vista das ques-

tões relacionadas às temporalidades do Direito, o capítulo quinto toma emprestada a 

proposta de François Ost, marcadamente em O Tempo do Direito, para, comparando-a 

com a noção de memória antes mencionada, avaliar a noção de perdão, como forma de 

desligar o passado, construída por Ost, como uma forma de interpretar a maneira como 

o esquecimento no interior do Direito pode espraiar-se. Memória, Perdão, Promessa e 

Questionamento, as quatro categorias do tempo do Direito para Ost, serão o norte para a 

conexão que se propôs no capítulo. 

No sexto capítulo, a tese analisa, com suporte no pensamento de Michel Fou-

cault, especialmente em A Verdade e as Formas Jurídicas, Microfísica do Poder e A 

Ordem do Discurso, a insistência, na fala dos Tribunais Superiores brasileiros acerca 

do direito ao esquecimento, na ideia de que apenas narrativas verdadeiras podem ser 

objetivo de discussão acerca da pretensão ao olvido – já que as inverídicas nem teriam o 

pressuposto necessário para tratar-se de esquecimento, propriamente dito. Como se po-

derá perceber ao longo da exposição da tese, um dos pilares da discussão do direito ao 

esquecimento é a verdade da construção narrativa do fato que se pretenda olvidar, es-

quecer, desindexar. Por isso, acreditamos, usar o pensamento de Foucault para discutir a 

pretensão de verdade, ou de autorização para proferir verdades, é absolutamente im-

prescindível, já que, como se verá, os atores envolvidos na discussão judiciária sobre o 



32 
 

 
 

direito ao esquecimento propõem que existem narrativas verdadeiras – como a História 

ou a Jornalística – que podem ou devem ser preservadas do “apagamento” voluntário de 

eventos do passado. 

No sétimo capítulo, “Historicidade a partir da Construção de uma Noção De Di-

reito Ao Esquecimento” analisamos a noção de historicidade com a qual laboram os 

diversos atores jurídicos envolvidos na discussão acerca do direito ao esquecimento. 

Como se verá, nas falas dos envolvidos na discussão sobre a existência ou não de uma 

pretensão a ser “deixado em paz”, encontra-se uma preocupação insistente com a “histo-

ricidade legítima” de determinados acontecimentos, que justificaria a sua lembrança. 

Parece, e isso está em todas as quatro nuances do direito ao esquecimento, que os agen-

tes jurídicos percebem a historicidade de certos acontecimentos a partir de uma noção 

de relevância público-política dos mesmos. Como se viu na epígrafe deste trabalho, o 

próprio advogado da família Curi manifestou-se dizendo que “Aída Curi não é Getúlio 

Vargas!”. Também o Superior Tribunal de Justiça, quando trata do esquecimento de 

fatos criminosos do “passado”, constrói a ideia de que existem crimes “genuinamente 

históricos” e outros que não o são. Assim, tornou-se imperioso estruturar uma noção de 

historicidade para que pudéssemos compará-la com a forma como esses agentes jurídi-

cos narram, externam, constroem sua forma de ver, inclusive, o papel da Ciência da 

História nesse jogo público de lembrar e esquecer. Percebe-se que há uma tendência, no 

discurso jurídico-judiciário acerca do esquecimento, a vincular a ideia de historicidade à 

de interesse público, de forma a que aquelas situações que se revestissem dessa histori-

cidade juridicamente pensada estariam fora do alcance da pretensão ao esquecimento. 

Esse, talvez, seja um dos pontos centrais de toda a discussão! 

Com essa estrutura, pretendemos demonstrar a hipótese trabalhada, a partir dos 

objetivos que foram traçados para a pesquisa e para o relato que dela, ora fazemos.  

Por fim, uma observação que julgamos imprescindível. Como a tese pretende ser 

construída na conexão entre Direito e História e, também, em razão da nossa formação 

originária em Direito, o uso do jargão jurídico acabou sendo algo com que tivemos de 

nos preocupar. Assim, algumas vezes, o texto precisou fazer algumas remissões a signi-

ficados de termos jurídicos de uma maneira um pouco mais atenta. Da mesma forma, foi 

impossível retirar do texto todos os maneirismos jurídicos que, às vezes, soam como 

pedantismo. Assim, tanto quanto possível, evitamos o uso desses termos tão comuns ao 
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texto jurídico, mas que, quando se olha um pouco de fora, como fizemos neste trabalho, 

acabam soando como se estivessem fora de lugar.  
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CAPÍTULO 1 – LEMBRAR E ESQUECER: O DIREITO COMO UM FENÔ-

MENO HISTÓRICO E SUA PRETENSÃO DE REGULAMENTAR A MEMÓ-

RIA 

 

 

O Direito é um fenômeno social. E, como tal, um fenômeno histórico. Opera no 

interior de relações concretas reais, institui modos de vida e reflete modos de vida. In-

terfere nas conexões interpessoais, constrói vinculações interpessoais. Cria e desmonta 

prerrogativas, abrindo horizontes que atingem vidas e pessoas de carne e osso, que se 

veem, até os ossos, envolvidas pelas prescrições jurídicas. Como uma construção ético-

cultural, o Direito coloca-se como fenômeno tempo-espacialmente compreensível e es-

truturado a partir de sua memória institucional, dinamicamente construída e reconstruí-

da pelo movimento dos contextos fáticos que o produzem.  

E não é de hoje que os estudos de Teoria e Filosofia do Direito encaminham-se 

para estruturar a ciência do Direito e a prática jurídica dentro de lindes históricos. Do 

ponto de vista da Teoria do Direito, com François Ost (2005) especialmente, vemos que 

a historicidade do fenômeno jurídico é ainda mais evidente quando o identificamos co-

mo uma ciência da memória, que se legitima por atos de memória e que institui uma 

memória pública, e como um discurso de tradição. Sempre foi tensa a discussão sobre o 

ato fundador do Direito numa atitude autorizativa de poder – como nos positivistas – ou 

como a coerência com as práticas sociais e ético-morais – dos anti-positivistas contem-

porâneos. Em outras palavras, o Direito, em sua essência, transita na frágil linha de 

construir-se em tradição – com instituições e conceitos que se veem na permanência 

estruturadora de uma noção de segurança, tão cara a grande parte daqueles que operam 

com os instrumentos jurídicos – e superar os riscos de uma dogmatização exagerada que 

não se abra para o futuro, identificada com os riscos de destemporalização por Ost, co-

mo teremos a oportunidade de tratar. 

Habermas (2005, p. 218) propõe que existe um entrelaçamento entre a produção 

discursiva do Direito e a formação comunicativa do Poder: poder comunicativo. E, diz 

ele, isso se justifica porque, no marco da teoria do discurso “as razões constituem tam-
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bém motivos” (HABERMAS, 2005, p. 218). Para ele, a legitimidade do direito está 

fundada em processos democráticos, suportados por direitos de participação política, 

que institucionalizam juridicamente a formação pública da vontade e da opinião. No 

marco de uma sociedade pós-convencional como proposto por Habermas1, que compor-

ta ideais diferentes de “vida boa”, o Direito precisa ser a forma de coordenação dessas 

intenções particulares com um plano de vida comum concreto, num tempo público que 

se sincroniza. Juntando-se as duas partes, vê-se que a coordenação, a um só tempo, de 

ideais particulares do que é adequado para si com noções generalizáveis de fins coleti-

vos – que se mostram na política e no Direito – só se pode realizar através da busca pelo 

entendimento, entre pessoas capazes de autocorreção, livres de coerção externa e inter-

na; isto é: no exercício das liberdades comunicativas geradoras de poder comunicativo, 

no interior de uma comunidade concreta de falantes e ouvintes, ao redor de processos 

democraticamente institucionalizados de participação, dentro de uma ambiência socio-

espacial marcada pelas tensões e conflitos comuns aos tempos atuais. 

Só que o exercício do poder e da liberdade comunicativa se dá, como dito, a par-

tir de dentro de uma comunidade concreta, limitada pelo espaço social e pelo tempo 

 
1 Tanto HABERMAS (1989) quanto GÜNTHER (1993) apoiam-se nas teses do construtivismo moral de 
PIAGET e KOHLBERG para uma construção de uma formação moral evolutiva da sociedade, a partir 
dos sujeitos do discurso. Em ambos os casos, quer dizer, tanto em PIAGET quanto em KOHLBERG, a 
análise é feita a partir da formação da consciência moral na criança, especialmente no que tange à interna-
lização da produção das “regras do jogo”. E é justamente nesse ponto que as propostas dos autores antes 
mencionados servem à discussão levantada sobre o conceito de pessoa necessário à teoria do discurso. 
Lawrence KOHLBERG “propôs que a moralidade se desenvolve através de uma sequência de estágios, 
cada um representando um nível mais alto de racionalidade moral (Arnold, 2000). Os estágios são defini-
dos abstratamente com base na forma raciocínio envolvida” (MOSHMAN, 2005, 54)1. Para KOHL-
BERG, o desenvolvimento (e a consciência) moral se faz (em) em três níveis, cada um deles dividido em 
dois estágios diferentes, num total de seis. Estes estágios e níveis estão numa conexão evolutiva entre si e 
não podem ser suprimidos. Dessa forma, “consistente com a tradição piagentiana, Kohlberg sustentou que 
a moralidade não é nem inata nem aprendida, que seu desenvolvimento envolve uma construção ativa de 
uma sucessão de estruturas cognitivas, cada uma delas apta a resolver conflitos e contradições produzidas 
por modos prévios de pensamento sobre assuntos morais.” (MOSHMAN, 2005, 54). No que tange a esses 
níveis do desenvolvimento da consciência moral, GÜNTHER (1993, 126), citando KOHLBERG, os re-
sume, a partir das pessoas que estão em cada um deles: “O nível I é uma pessoa pré-convencional, para 
quem regras e expectativas sociais são coisas externas ao self; Nível II é uma pessoa convencional, na 
qual o self é identificado com ou tem internalizadas as regras e expectativas dos outros, especialmente 
aqueles de autoridades; e o Nível III é uma pessoa pós-convencional, que diferenciou o seu self das regras 
e expectativas de outros e define seus valores em termos de princípios de autoescolha.” No mesmo senti-
do, HABERMAS (1984b, 174), indo um pouco mais longe na compreensão, apontando um comparativo 
possível entre a ideia de uma evolução construtivista da consciência na pessoa e, também, nas sociedades, 
afirma que: “Lawrence Kohlberg distingue três níveis de consciência mora: o nível pré-convencional, no 
qual somente as consequências da ação são julgadas, o nível convencional, no qual a orientação para 
normas e a violação intencional delas já são julgadas, e, finalmente, o nível pós-convencional, no qual 
normas em si mesmas são julgadas à luz de princípios. Klaus Eder demonstrou que há estruturas homólo-
gas de consciência no desenvolvimento moral e legal de arcaicas, tradicionais e modernas sociedades. E 
como vimos no Volume 1, Wolfgang Schluchter interpretou a tipologia do direito historicamente suporta-
da de Weber a partir deste ponto de vista.” 
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histórico (HABERMAS, 2002, p. 288). E, se essas comunidades concretas, quiserem 

regular sua convivência por meio do Direito, “não podem separar as questões de norma-

tização de expectativas de comportamento das questões de persecução de fins coletivos, 

no mesmo grau em que isso seria possível na comunidade idealizada de pessoas morais 

responsáveis” (HABERMAS, 2005, p. 219).  

Em suma, um direito historicamente válido e adequado precisa respeitar a co-

munidade concreta de falantes e ouvintes na qual se insere. Tal comunidade tem de ser 

tomada como o único sujeito moral capaz de produzir esse mesmo direito. E essa ideia 

está na base do pensamento de Ronald Dworkin. Tem-se reconhecido, no interior da 

Teoria e da Filosofia do Direito, a contribuição de Ronald Dworkin para uma ciência 

geral do Direito. Para tratar de sua formulação acerca do Direito como integridade, 

Dworkin se põe a questão da relação entre o passado e o presente na compreensão do 

Direito.  

Dworkin se plantea la cuestión de hasta qué punto el pasado determina 
el presente. Ésta es una pregunta que toda teoría resuelve. Y según la 
cuál sea la respuesta podemos clasificar las doctrinas e incluso apre-
ciar sus puntos más débiles2 (CASALMIGLIA, P. 161) 

 

Isto porque o bem interno à prática – virtude – da integridade: 

(…) exige, por tanto, que las leyes non sean el fruto de un compromi-
so entre concepciones de justicias subjetivas contradictorias, sino que 
respondan a una concepción coherente de la justicia pública. Una so-
ciedad democrática requiere – por tanto – que los actos de coacción 
estatal estén justificados conforme a principios. Supone tratar la co-
munidad como si fuera una persona moral y exigir a esa persona inte-
gridad moral3. (CASALMIGLIA, p. 167) 

 

Para Dworkin, “as afirmações jurídicas são opiniões interpretativas que, por esse 

motivo, combinam elementos que se voltam tanto para o passado quanto para o futuro; 

interpretam a prática jurídica contemporânea como uma política em processo de desen-

 
2 “Dworkin levanta a questão de até que ponto o passado determina o presente. Esta é uma questão que 
toda teoria resolve. E, de acordo com qual seja a resposta, podemos classificar as doutrinas e até mesmo 
verificar seus pontos mais fracos” (Tradução livre do espanhol) 
3 “A virtude da integridade exige, portanto, que as leis não sejam o fruto de um compromisso entre con-
cepções de justiça subjetivas contraditórias, senão que respondam a uma concepção coerente da justiça 
pública. Uma sociedade democrática exige – portanto – que os atos de coação estatal estejam justificados 
de acordo com princípios. Supõe tratar a comunidade como se fosse um sujeito moral e exigir dessa pes-
soa integridade moral.” (Tradução livre do espanhol) 
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volvimento.” (DWORKIN, 1999, p. 272). Assim, não há como desconectar a produção 

e a aplicação do direito da realidade cultural em que se desenvolve e nem se desprender 

da sua memória, que lhe dá identidade, integridade e coerência, razão por que “a nature-

za da argumentação jurídica encontra-se na melhor interpretação moral das práticas so-

ciais existentes” (GUEST, 2010, p. 7 apud PEDRON, 2012, p. 163). 

A ideia do Direito como integridade, se apresenta de duas formas. Pode-se falar 

em uma integridade na legislação e numa integridade na aplicação do direito por juízes 

e tribunais (DWORKIN, 1999. P. 274). Assumir que a integridade significa dizer que o 

Direito como uma manifestação do discurso moral repousa numa comunidade concreta 

de princípios, exige que a legislação se mantenha coerente quanto a esses princípios. Do 

lado da função judicante, a integridade exige coerência na sua aplicação, a partir de uma 

memória institucional das decisões (DWORKIN, 1999, p. 274; PEDRON, 2012, p. 

179). Para o tema que nos interessa nesta tese, que tenta transitar pelos dois mundos – 

da História e do Direito – é preciso que o Direito se perceba no interior das práticas so-

ciais como um todo e delas creditário, já que não se pode afastar da sua própria histori-

cidade, quando interfere nos espaços públicos e na própria construção da identidade das 

pessoas. Ao mesmo tempo, é necessário que os atores judicantes envolvidos na discus-

são sobre a pretensão ao olvido percebam o nível de intervenção social que as conse-

quências de suas posturas no interior dos casos que refletirão paradigmas para decisão 

produzirão.  

Dworkin compara o direito com um romance em cadeia para explicar sua ideia 

de integridade: 

Cada romancista pretende criar um só romance a partir do material 
que recebeu, daquilo que ele próprio acrescentou e (até onde lhe seja 
possível controlar esse aspecto do projeto) daquilo que seus sucesso-
res vão querer ou ser capazes de acrescentar. Deve tentar criar o me-
lhor romance possível como se fosse obra de um único autor, e não, 
como na verdade é o caso, como produto de muitas mãos diferentes. 
Isso exige uma avaliação geral de sua parte, ou uma serie de avalia-
ções gerais à medida que ele escreve e reescreve. Deve adotar um 
ponto de vista sobre o romance que se vai formando aos poucos, al-
guma teoria que lhe permita trabalhar elementos como personagens, 
trama, gênero, tema e objetivo, para decidir o que considerar como 
continuidade e não como um novo começo. (DWORKIN, 1999, P. 
276-277) 
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Dessa forma, fica evidenciada aquilo que Dworkin vai chamar de uma proposta 

construtiva do Direito (PEDRON, 2012, p. 184), em que, aos moldes do romancista, 

cada juiz assume uma função ao mesmo tempo criativa e de interpretação. Assim, espe-

cialmente a atividade judicante – pense-se que o caso do Direito ao Esquecimento vem 

sendo construída essencialmente a partir das decisões renitentes dos Tribunais Superio-

res – deve construir-se discursivamente como uma forma de confirmação de uma mora-

lidade política, erigida sobre os princípios de igual consideração e respeito, fixadas no 

interior da comunidade histórica e concreta em que essa atividade vai se exercer. Em 

outras palavras, se a pretensão de alguns autores (SARLET, 2019; SCHREIBER, 2014) 

é de que o esquecimento, como uma pretensão individual, só possa ser devidamente 

sopesada no interior do processo judicial, nada mais honesto do que esses atores se aten-

tarem para aquilo que têm nas mãos, marcadamente em relação às projeções dessas 

questões para fora dos muros exclusivamente jurídicos. Assim, pois, o Direito depende 

sua memória institucional para ser íntegro e os discursos do direito não podem, nem na 

criação e nem na aplicação, dispersar-se dessa referência.  

Ainda sobre a historicidade do fenômeno jurídico, por outro lado, como afirma 

Ricardo Marcelo Fonseca (2010, p. 23) - ao tratar da maneira como o Direito Romano é 

apropriado pela dogmática jurídica contemporânea - é da essência do pensamento jurí-

dico uma certa noção de depuração e estabilidade nos institutos do Direito. Nesse senti-

do, o Direito seria dotado de uma objetividade e neutralidade funcionais4. Assim, have-

ria uma ideia de assepsia do Direito, enquanto ciência e enquanto ordem normativa, pela 

generalização de seus operadores funcionais teóricos e de seus modais deônticos: a 

norma jurídica refere-se a todas as situações por ela possivelmente reguladas e a todas 

as pessoas que se possam incluir nas suas determinações; os institutos da ciência jurídi-

ca são utilizados como isentos da vontade política ou da realidade social remota que os 

produziram. O Direito, embora dotado de historicidade, pretende, estranhamente, uma 

pureza conceitual com pretensões científicas que se sobreporiam intocadas pela realida-

de encarnada que regula. Isto é, mesmo que se coloque no tempo e que seja, portanto, 

um fenômeno temporal, o Direito – como prática – por sua própria forma de ser, depen-

de de um certo nível de estabilização que só se consegue com algum sentido de perma-

 
4 Para evitar confusões conceituais e teóricas, a proposta aqui não se assemelha a um positivismo jurídico 
aos moldes kelsenianos, marcadamente em sua Teoria Pura do Direito. Muito antes, estamos apenas 
tentando construir a noção de que, como prática, o direito é creditário de instituições que tenham sentidos 
próprios e que, com base nelas, possam operar no chão da vida.  
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nência, que, a nosso ver, só é conseguido com um alto nível de descarnamento e abstra-

ção. Como veremos, isto está perfeitamente refletido na discussão sobre o direito ao 

esquecimento. 

Nas operações diuturnas com as categorias do Direito, vemo-nos diante do para-

doxo da transformação das vidas atingidas por conceitos jurídicos, por vezes estruturas 

absolutamente intricadas, que anulam a presença em detrimento do sentido (GUM-

BRECHT, 2010). 

A interpretação, como prática central única nas Humanidades, está tão 
consolidada que desenvolver conceitos não interpretativos – que aju-
dem a relacionar com o mundo de forma mais complexa do que a 
simples interpretação –, e acrescentá-los a conceitos hermenêuticos 
pode gerar grandes desconfortos. (COSTA, COSTA e AYALA, 2018, 
p. 172)  

 

Enfim, por mais que seja – como prática e como ciência – um fenômeno tempo-

ral, o Direito, justamente em razão de sua estrutura e funcionamento, precisa formatar 

conceitos e categorias dogmáticas com as quais possa garantir uma certa estabilidade, 

sem a qual não consegue intervir como um dos instituidores da esfera pública. Mas, por 

estar colocado na vida histórica da mesma comunidade que regula, precisa deixar espa-

ços para que esses mesmos institutos, pretensamente estáveis, estejam em consonância 

com os terrenos sociais em que opera e que estão cheios de uma vida bastante mais 

complexa e em convivência com muitas outras formas de compreender a ambiência 

social.  

 

 

1.1. As Dimensões temporais do Direito 

 

 

Com a perspicácia que caracteriza sua forma de compreender o fenômeno jurídi-

co, François Ost (OST, 2004), chama a atenção para o fato de que existe, no Direito, 

duas dimensões temporais. Uma se refere à pretensão de estabilidade temporal, decor-

rente de uma série de generalidades, abstrações, qualificações formais e de arranjos abs-

tratos (OST, 2004, p. 18), que maculam a condição do direito de ser histórico. Em outra 
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dimensão, o direito move-se no contexto de um mundo contingente, histórico, não-

necessário e submetido a outros jogos de força, mediados ou não mediados, diretamen-

te, pelo jurídico. O objeto da pesquisa dessa tese é um desses momentos de perplexida-

de do jurídico. Diante de uma pretensão que não pode ficar sem solução – até por de-

terminação da própria ordem jurídica nacional5– e que condensa um universo de com-

plexidade sociais e tecnológicas, o judiciário e a doutrina nacionais se põem diante de 

seus instrumentos usuais para tentar encontrar um caminho razoável. Entretanto, todo o 

debate que se realiza e realizou acerca do direito ao esquecimento é, no final, um debate 

que se utiliza de categorias já prontas, que, claramente, não têm o preenchimento técni-

co e social que a contemporaneidade acaba exigindo, que se tentam rearranjar para dar 

sustentação a outras categorias conceituais para dar conta dos fenômenos que compõem 

o mundo da vida de hoje.  

Segundo Ost: 

“O direito produz pessoas, a literatura, personagens”, explica Ch. Biet. 
A pessoa jurídica6 é o papel estereotipado, dotado de um estatuto (di-
reitos e deveres) convencionado. Na encenação que opera da vida so-
cial, o direito endurece o traço – impondo aos indivíduos uma máscara 
normativa (persona, em Roma, é a máscara de teatro que ao mesmo 
tempo amplifica a voz e facilita a identificação do papel). Essas pes-
soas jurídicas são dotadas de um papel exemplar destinado a servir de 
referência ao comportamento padrão que os cidadãos esperam: o 
“bom pai de família” combina com o “usuário prudente e avisado”, o 
“concorrente leal” com o “profissional diligente”. (OST, 2004, p. 16) 

 

Isto é, segundo Ost, a forma operativa do direito – marcadamente como prática – 

é a construção de significantes que, ao extrair as diferenças, se rearranjam em seme-

lhanças com as quais seja possível dar conta da realidade. Naquilo que Nils Christie 

(2011) chamou de uma verticalização da justiça, o autor, observa que há certa disposi-

ção a uma generalização dos comportamentos, pela anulação das diferenças que as situ-

ações concretamente consideradas têm, fazendo com que haja certo standard geral, que 

possa ser aplicado o mais das vezes, consubstanciado nas categorias jurídicas. E essa 

aplicação, aparteada das nuances individualizadoras de cada situação concreta, estaria 

 
5Art. 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídi-
co. (Código de Processo Civil) 
6 Entendemos que a melhor tradução seria “sujeito de direito” ou “sujeito do direito”, não “pessoa jurídi-
ca”. No contexto, pessoa jurídica teria outro significado. Como, no caso, estamos nos utilizando da tradu-
ção publicada pela EDUSC para O Tempo do Direito, optamos por transcrevê-la em seus próprios termos, 
sem fazer qualquer intervenção. 
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apta a produzir algo como uma estabilização do sistema jurídico. Assim, à medida que 

se estabilizam as práticas jurídico-judiciárias pela criação de modelos gerais, que des-

carnam as diferenças, parece ser mais fácil colocar a complexidade do real nesses eixos 

estáveis preestabelecidos. Com o direito ao esquecimento, como se verá, existe essa 

tentativa. Já que as ações em que a pretensão ao olvido apareceram no âmbito dos Tri-

bunais Superiores são pedidos de reparação de dano, a discussão, embora nova e repleta 

de sentidos típicos da velocidade da hiperinformação contemporânea, acaba sendo con-

duzida para o interior de categorias já estabilizadas como dano e ilicitude, o que, no 

final, acaba produzindo outras perplexidades, como se verá.  

François Ost considera que a justa medida temporal do Direito: 

[...] permite entrever, na verdade, o duplo temor suscitado pela ação 
coletiva: de uma parte, do lado do passado, perigo de permanecer fe-
chado na irreversibilidade do já advindo, um destino de carência ou de 
infelicidade, por exemplo, condenada a perpetuar-se eternamente; de 
outra parte, do lado do futuro, pavor inverso que suscita um futuro in-
determinado, cuja radical imprevisibilidade priva de qualquer referên-
cia. Nenhuma sociedade se acomoda com seus temores; tanto que to-
das elas elaboram mecanismos destinados, pelo menos parcialmente, a 
desligar o passado e ligar o futuro. (OST, 2005, p.38). 

 
E, sobre o esquecimento programado de que o Direito é instrumento, especial-

mente no contexto do controle da vida privada de personagens públicos ou não, o mes-

mo Ost percebia que, de alguma forma, o direito deveria ser instrumento de produção de 

anonimato, como uma maneira de atualização da vida de cada um. Nesse contexto, es-

quecer significaria algo como uma possível reconciliação individual com seu passado, 

produzida no interior do direito, com a utilização dos mecanismos de que esse dispõe 

para efetivar esse olvido.: 

“[...] qualquer pessoa que se tenha envolvido em acontecimentos pú-
blicos pode, com o passar do tempo, reivindicar o direto ao esqueci-
mento; a lembrança destes acontecimentos e do papel que ela posa ter 
desempenhado é ilegítima se não for funda nas necessidades da histó-
ria ou se for de natureza feri sua sensibilidade; visto que o direto ao 
esquecimento, que se impõe a todos, inclusive aos jornalistas, deve 
igualmente beneficiar todos, inclusive aos condenados que pagaram 
sua dívida par com a sociedade tentam reinserir-se nela (OST, 2005, p. 
160-161). 

 
Assim, pensamos, entre a pena e a espada (OST, 2004, p. 12), ou, entre o norma-

tivo e o narrativo, entre o prescritivo e o contingente, entre o dogmático e o vivido, en-

tre a estabilização e o inesperado, reside o Direito. Algo que se constrói das necessida-
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des históricas da vida concreta, instituído por ela e instituidor dela (OST, 2004, p. 19), 

mas que vive na tensão de estabilizar o futuro pelas experiências do passado, prestando 

o contumaz débito à chamada segurança jurídica, já que  

“nesse real movediço e complexo, o direito faz escolhas que se esforça 
por cumprir, em nome da ‘segurança jurídica”, à qual atribui a maior 
importância. Entre os interesses em disputa, ele decide; entre as pre-
tensões rivais, opera hierarquias”. (OST, 2004, p. 15) 

 

Essa disputa está presente na questão do esquecimento, objeto desta tese. Embo-

ra o tema seja totalmente candente, inédito e absolutamente atrelado a um universo de 

técnica quase desconhecido pela tradição jurídica, quando se põe a discussão na audiên-

cia pública convocada pelo Supremo Tribunal Federal para uma melhor compreensão 

do que esses fenômenos típicos dos tempos digitais são, a pretensão é a de estabelecer 

um conceito fechado de direito ao esquecimento que possa, com fincas na lógica da 

segurança jurídica, tornar-se o padrão a se aplicar. Como disse Ost, é no interior dessa 

tensão entre estabilidade e futuro que opera o Direito. 

Bauman nos diz que “a ambivalência, possibilidade de conferir a um objeto ou 

evento mais de uma categoria, é uma desordem específica da linguagem, uma falha da 

função nomeadora (segregadora) que a linguagem deve desempenhar.” (BAUMAN, 

1999, p. 9) E é o mesmo Bauman a nos dizer que a ambivalência é causa de angústia 

(BAUMAN, 1999, p. 9), na medida em que a experimentamos como desordem, levando 

em conta nosso desejo por classificar, organizar e, de certa forma, tornar as expectativas 

controláveis: esperança que as promessas da modernidade nos teriam dado! “Classificar, 

em outras palavras, é dar ao mundo uma estrutura: manipular suas probabilidades, tor-

nar alguns eventos mais prováveis que outros, comportar-se como se os eventos não 

fossem causais ou limitar ou eliminar sua casualidade” (BAUMAN, 1999, p. 9). O es-

forço para eliminar as ambivalências, ainda seguindo o pensamento de Bauman, é, para 

a pós-modernidade, “tanto autodestrutiva quanto autopropulsora”, visto que “cria seus 

próprios problemas enquanto os resolve” (BAUMAN, 1999, p. 11). Assim, como seres 

históricos e contingentes, nos vemos diante de situações novas, não catalogadas, que 

geram a sensação de perda de controle, que estimula a nova busca por catalogação e 

estabilização.  
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Assim é o Direito! Se a contenção das ambivalências é um ato de força, de al-

guma forma, um ato de coerção, o direito estatui-se como ferramenta de permanência, 

propondo-se a destruir ambivalências na medida em que estrutura valorando, catalogan-

do e predizendo comportamentos, descarnando e erigindo conceitos aplicáveis, porque 

seguros, porque estáveis. As categorias jurídico-dogmáticas, tão caras à maior parte dos 

atores jurídicos, como se verá nas discussões dos casos paradigmas desta tese, são um 

resfôlego para esses mesmos agentes, diante de situações tão complexas como aquelas 

produzidas pela discussão da pretensão ao olvido. 

E não é de hoje que os estudos de Teoria, História e Filosofia do Direito enca-

minham-se para compreendê-lo como um fenômeno histórico. Os autores que trabalham 

a novel disciplina “História do Direito” dos currículos acadêmicos das Graduações em 

dos programas de Pós-graduação, cuidam de formular essa colocação.  

Dessa forma, não há dúvida de que uma compreensão adequada do universo ju-

rídico requer o entendimento de sua historicidade, como mencionado, alguma relação 

com um certo tipo de compreensão da temporalidade, sem a qual as categorias jurídicas 

não conseguem operar no mundo real das contingências sociais. Se o direito contempo-

râneo não pode ver no passado o critério definidor de sua vigência (PINTO, 2002, p. 

252) e deve ter no futuro uma abertura para o novo, para o não-sabido (PINTO, 2002, p. 

251), fica ele colocado no meio da tensão entre experiência e expectativa, num afasta-

mento completo de um tempo linear.  

Essa questão da linearidade do tempo para o Direito é bastante paradoxal. Embo-

ra se saiba que o direito está na tensão entre experiência e expectativa, já que articula as 

experiências constitutivas das soluções jurídicas com a necessidade de continuar regu-

lando as que virão, atualizando-se em discursos de aplicação, quando tratamos do direi-

to ao esquecimento, percebemos que, ainda assim, os atores jurídicos parecem conceber 

o direito fora do tempo, compreendendo-o como algo linear, fluído e escapadiço, como 

teremos a oportunidade de discutir, nos capítulos seguintes. 

Ainda sobre essa relação entre experiência e expectativa, entre passado e futuro 

do Direito, diz Luhmann: 

O futuro é possibilitado pela presença dos sistemas; ele se torna estru-
tura de forma determinável através de expectativas experimentadas no 
presente e carregadas na continuidade da experiência sempre presenti-
ficada. Assim, sua riqueza em possibilidades depende das estruturas 
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atuais de elaboração da experiência. Tendo em vista um futuro em 
aberto, porém, o presente evidencia-se ao mesmo tempo como uma se-
leção entre outras possibilidades que o futuro tinha indicado. (LUH-
MANN, 1985, p.169) 

 

Na tensão entre expectativa e experiência, tal como construída no pensamento de 

Koselleck (2006), está, ao menos é o que se pretende defender, a noção mais adequada 

da experiência do tempo no Direito. Essa tensão, no interior da Teoria do Direito, pare-

ce conectar-se com aquilo que propôs Ronald Dworkin acerca da compreensão do Direi-

to como integridade, como tratamos acima. Desse modo, toda a discussão sobre o direi-

to ao esquecimento e narrativa jurídico-judiciária que dele se constrói, coloca as práticas 

jurídicas e os instrumentos do direito, fortemente, nessa tensão. Especialmente, porque, 

a partir das decisões que se tomarem, o direito se faria em um instrumento institucional 

da memória, a partir de silenciamentos e permissões.  

Então, é possível legislar – aqui tomado no sentido amplo de regular juridica-

mente – sobre a memória? 

 

 

1.2. Seduzidos pela memória: sobre (im)possibilidade de legislar sobre o lembrar e o 

esquecer 

 

 

Em ensaio sobre os usos da memória, Andreas Huyssen, em Seduzidos pela 

Memória, se põe no interior de uma análise sobre os excessos da memória que parecem 

achatar o presente entre o passado e o futuro, marcadamente por um medo do esqueci-

mento em decorrência da rapidez das alterações, da rapidez das informações, da rapidez 

da memorialização dos acontecimentos. Segundo ele, nossa atual obsessão pela memó-

ria se colocaria no interior da tensão entre o desejo de lembrar e o medo de esquecer: 

Para onde quer que se olhe, a obsessão contemporânea pela memória 
nos debates públicos se choca com um intenso pânico público frente 
ao esquecimento, poder-se-ia perfeitamente perguntar qual dos dois 
vem em primeiro lugar. É o medo do esquecimento que dispara o de-
sejo de lembrar ou é, talvez, o contrário? É possível que o excesso de 
memória nessa cultura saturada de mídia crie uma tal sobrecarga que o 
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próprio sistema de memória fique em perigo constante de implosão, 
disparando, portanto, o medo do esquecimento? (HUYSSEN, 2000, p. 
19) 

 

Chega o autor a afirmar que a sociedade contemporânea pensa no esquecimento 

mais como um vício, como algo a se evitar, do que algo que possa ser natural da narra-

tiva constitutiva de sua própria existência (HUYSSEN in: BRAGRANÇA e MOREIRA, 

2005). Nessa esteira, alguns jursitas que escrevem sobre o esquecimento no contexto da 

hiperinformação na internet (SARLET, 2019), sugerem que a facilidade do acúmulo de 

informações na era digital é que criou esse excesso de memória e, por consequência, 

algo como um presente que não passa, achatando o passado, por um lado e, pela falta de 

crença nas promessas do futuro, achatando este, por outro lado.  

Obviamente, temos de concordar com Huyssen que o excesso pode produzir a 

falta: memória demais pode conduzir a memória nenhuma! Especialmente, quando vol-

tamos o olhar para a memória social, tão sensível às inflexões da agenda pública midiá-

tica. Nesse sentido, Huyssen e Ricoeur vão tratar da relação entre memória pública e 

esquecimento, especialmente acerca do esquecimento institucional decorrente de apa-

gamento consciente e voluntário, importante para a construção da história-narrativa. Os 

dois autores usam como elemento de interpretação das formas narrativas da memória 

pública as possibilidades de uma memória manipulada e do esquecimento voluntário, 

comandado – como aquele que se pretende com o esquecimento institucionalizado co-

mo um direito subjetivo (HUYSSEN in: BRAGRANÇA e MOREIRA, 2005; RI-

COEUR, 2007). Talvez, e por hora cinge-se o raciocínio em mera conjectura, nenhum 

dos autores tenha lidado com a lógica do apagamento voluntário dos atos de uma pessoa 

por decisão judicial, a partir de uma lógica dogmático-jurídica de impedimento do aces-

so a algo da memória individual ou que possa ter reflexos coletivos, mas, em ambos, há 

algum tipo de resquício da discussão que se apresenta neste trabalho, quando os olhos se 

voltam para a relação que a lógica do direito ao esquecimento tem com a tensão entre 

lembrar e esquecer, marcadamente, como se verá, quando se toma o esquecimento como 

o direito de preservação da identidade individual presente. 

Se a contemporaneidade produziu uma facilitação tecnológica de uma memória 

arquivista, que possibilita ajuntar um volume indescritível de informações, também 

produziu o fantasma do não esquecimento, o espectro do sempre lembrar, um presente 
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que não cansa de estar presente, especialmente quando olhamos para a vida individual 

de cada um. Por isso, foi preciso tentar encontrar ferramentas que, aos moldes do que 

dizem Hannah Arendt (2016b) e François Ost (2004), desliguem o passado para que um 

futuro se torne possível. A questão que se põe é: seria o direito esse instrumento? São as 

instituições jurídicas as ferramentas adequadas para lidar com esses excessos? 

Na forma como a colocamos, o ponto central da discussão está, pois, na relação 

entre a compreensão de uma pretensa racionalidade presentista, que estende o presente 

em detrimento das promessas do futuro e dos espaços de experiência do passado. Quer 

dizer, na esteira do diagnóstico tanto de Huyssen (2000), quanto de Hartog (2014), a 

aceleração da temporalidade produz um excesso de presente ou um achatamento do pre-

sente, de toda forma, gerando algum tipo de tensão, algum tipo de perplexidade em re-

lação aos usos do passado, aos usos da memória, e sua relação com o futuro. Como dito, 

um presente sempre presente. Enquanto produzíamos a pesquisa, duas situações nos 

chamaram a atenção acerca dessas dificuldades decorrentes de um presente contínuo, 

especialmente em relação à facilidade de se encontrarem informações na grande rede. 

Em verdade, o ponto de partida para querer pesquisar o direito ao esquecimento nos 

veio de uma imagem que chegou até nós pelas redes sociais, que mostrava David Gil-

mour, Guitarrista da banda Pink Floyd, lado a lado, em dois momentos de sua vida, to-

cando o mesmo tipo de instrumento. Na primeira imagem, por volta de 1974, quando do 

lançamento do disco The Dark Side of the Moon, quando o músico tinha por volta de 27 

anos; e, na segunda, um David Gilmour já idoso, por volta dos 65 anos, tocando o mes-

mo tipo de instrumentos, mas com outra fisionomia, típica da idade, obviamente. Na-

quele momento, nos surgiu a dúvida se aquele tipo de comparação poderia produzir, na 

pessoa, algum tipo de sentimento. Especialmente, se não produziria algum tipo de dese-

jo de se livrar daquilo. O segundo caso, mais recentemente, veio também pelas redes 

sociais e se tratava de uma foto, também, que colocava lado a lado dois momentos dife-

rentes de uma conhecida personalidade transexual brasileira. A primeira foto, retirada 

de uma revista masculina, em que se externava, na sua identidade feminina de então, 

uma sexualização típica da publicação; a segunda, já com a identidade masculina que 

ostenta nos dias de hoje. A foto tinha origem em um chiste que circulou pela internet. 

Mas, para nós, soou, de novo, como um dos pontos mais problemáticos da discussão 

sobre o esquecimento: a perseguição de um passado feito presente e de um presente que 

não cansa de ficar. Por isso, e até porque este trabalho trata do direito ao esquecimento 
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das pessoas em geral, como uma prerrogativa individual – e não na lógica do esqueci-

mento público – pareceu-nos indispensável dialogar com esse excesso de presente que 

produzido pela demasia de informação sempre disponível.  

Quando Huyssen propõe, explicitamente, que é impossível ou inútil legislar so-

bre a memória assim como o é sobre o esquecimento, parece-nos que sua perspectiva, 

fundada no Holocausto Alemão e nas Mães da Praça Maio argentinas, está calcada na 

supremacia da realidade sobre a dogmatização legislativa dos acontecimentos. Ou, tal-

vez, sobre a necessidade sempre nova de uma (re)narrativa, até porque o autor propõe 

que lembrar e esquecer estão sempre sujeitos aos usos públicos de uma narrativa sobre a 

memória (In: BRAGANÇA e MOREIRA, 2005). Isto é, para ele, legislar sobre memó-

ria e esquecimento é inútil em face da realidade, que se ajeita, que se adapta para fazer 

lembrar e para fazer esquecer, a fim de construir, inclusive por esse esquecimento, sua 

própria memória pública ou política7.  

Assim, os envolvidos no olvido e na lembrança colocam-se publicamente de 

modo a reverter um ou outro, tornando a atuação dos centros menos efetivos, quanto a 

tais fins. Até podemos estar de acordo com isso, se tomamos o objeto e o ponto de fala 

do autor: ele se relaciona com a reconciliação pública com a memória do trauma. Entre-

tanto, para o que investigamos, não é mais possível acompanhar Huyssen, achamos. 

Oportunamente, quando se tratar a respeito da forma narrativa construída para a justifi-

cativa da pretensão de verdade do discurso jurídico-judiciário, especialmente aquele 

expendido junto ao Supremo Tribunal Federal para a justificativa da prestabilidade ou 

imprestabilidade do conceito de Direito ao Esquecimento, essa discussão retornará, a 

fim de tentar demonstrar as consequências da decisão acerca da existência de tal direito 

subjetivo.  

Observando que, juridicamente, ao menos do ponto de vista de parte da doutrina 

do Direito se tem reconhecido8 um direito fundamental ao esquecimento, a um apaga-

mento voluntário dos rastros de um determinado caso ou pessoa que tenha tido relevân-

cia jurídica em algum momento, passa, ao menos é o que entendemos, a ser importante 

 
7 Nesse contexto, quando da análise dos julgados paradigmáticos para a discussão desta tese, marcada-
mente o processo no Supremo Tribunal Federal acerca, a partir dos dados colhidos na audiência pública 
que se realizou para discutir os contornos de um suposto direito ao esquecimento, o argumento de que o 
decidir-se, juridicamente, por esquecer seria algo inócuo, do ponto de vista das interações humanas volta 
a aparecer. Lá, o diálogo com Huyssen parecerá, novamente, importante.  
8 Por todos, Anderson Schreiber (2013) 
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a transposição para a esfera pública dessa discussão e, ao final, legislar a esse respeito, 

ao menos porque é assim que as estruturas jurídicas funcionam e, de certa forma, é do 

direito que se esperam essas respostas institucionais, tendo em vista sua força coativa e 

os mecanismos que detém para fazer cumprir suas determinações. Se esfera pública 

institucionalizada e direitos fundamentais não se separam, como o quis Habermas, é, 

pois, inevitável jurisdicizar memória e esquecimento. 

O próprio Huyssen (2014), quando discute os usos e abusos do esquecimento 

público, constrói sua ideia caracterizando a cultura contemporânea como obcecada pela 

memória e que entende o esquecimento como um fracasso evitável e a memória como 

elemento indispensável para coesão social e cultural de uma sociedade (HUYSSEN, In 

BRAGANÇA e MOREIRA, 2005, p. 22). Huyssen propõem que tanto lembrar quanto 

esquecer são constitutivos da memória pública e que a memória política não pode fun-

cionar sem o esquecimento, o que decorreria da “inevitável manipulação da memória 

pela narrativa” (HUYSSEN, In BRAGANÇA e MOREIRA, 2005, p. 25). De modo que 

a categoria proposta por Ricouer da “memória manipulada”, ao menos para o que pro-

põe Huyssen, pode nem sempre ser articulada para fins que se possam considerar noci-

vos – resultantes de má-fé (HUYSSEN, In BRAGANÇA e MOREIRA, 2005, p. 25) 

para a narrativa de uma memória política relevante. Em última análise, Huyssen traba-

lha com a ideia de que a formação de uma narrativa pública acerca da memória nacio-

nal, por exemplo – e aí o autor se utiliza dos exemplos Argentino e Alemão – pode ser 

dependente de alguma forma de esquecimento institucionalizado e voluntário. 

Enfim, se estamos tratando de uma memória individual e do controle da projeção 

dessa memória de cada um na esfera pública, constitutiva de sua identidade, quando 

colocamos esse direito a controlar a narrativa mais coetânea com o Eu contemporâneo 

vis-à-vis com os direitos coletivos a informar e a ser informado, nos colocamos no inte-

rior da grande tensão do direito ao esquecimento e, com isso, dentro da discussão sobre 

os limites do Direito como instituidor de um tempo público e como locus em que se 

possam definir os contornos do lembrar e do que esquecer. Com isso, pelo menos por 

ora, nem que seja do ponto de vista prático, precisamos acreditar que mais do que pos-

sível, tem sido exigido do direito, no contexto da hiperinformação e superacesso na in-

ternet, que funcione como instância regulamentadora do lembrar e do esquecer. Enfim, 

nesse sentido, é possível legislar sobre a memória.  
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CAPÍTULO 2 – O DIREITO AO “ESQUECIMENTO” 

 

 

Existe a possibilidade de o Direito definir o que se pode lembrar e o que se deve 

esquecer, do ponto de vista da narrativa pública? E, ainda: existe um direito subjetivo – 

própria a cada um e a todos – de buscar ser esquecido, não lembrado, não figurar como 

personagem de narrativas públicas, históricas, jornalísticas, literárias? Esse é o ponto de 

partida e, ao mesmo tempo, o intricado problema jurídico – que envolve concepções 

historiográficas – colocado a partir da discussão sobre a prerrogativa de se ter algum 

tipo de controle sobre as informações de que somos titulares e que nos fazem ser quem 

somos, quando atuamos na esfera pública.  

Como se verá ao longo de todos os próximos capítulos desta tese, formular uma 

definição do que seja o direito ao esquecimento, ao menos do ponto de vista de como 

ele foi colocado na ordem jurídica brasileira, não é tarefa fácil. Primeiro, porque existe 

uma série de desencontros entre os juristas brasileiros acerca dos contornos conceituais 

desse suposto direito, fazendo-nos crer, inclusive, que os atores nele envolvidos estão 

falando, vez por outra, de coisas diferentes, apenas colocadas, acidentalmente, debaixo 

do mesmo e contestado nome. A querela conceitual fixa-se em que seria o direito ao 

esquecimento: se relativo a uma das dimensões da personalidade, um direito subjetivo 

que assista a todos; se uma decorrência do direito à intimidade, como garantia contra a 

publicização desautorizada ou danosa de certos eventos; se a garantia da gestão pessoal 

da própria identidade quando projetada na esfera pública; se a garantia de não serem 

utilizados dados e fatos relacionados a alguém contra a sua vontade; se o direito de in-

tervir nos motores de busca na rede mundial de computadores; se um direito subjetivo 

público à reconciliação social, a uma ressocialização, dentre outras possibilidades. 

Além, é claro, daqueles que acabam por negar a própria existência de um direito a ser 

esquecido.  

Além do mais, também não conhecem, juridicamente, os efeitos do reconheci-

mento de sua existência, se apenas atinente ao plano reparatório, à vista de algum tipo 

de lesão a direito, resolvida pela via ressarcitória; se envolve, também, a possibilidade 

de promover o desaparecimento de dados e informações dos locais que os armazenam; 

se envolve a necessidade premente de produzir a narrativa mais atualizada possível 
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acerca de alguém. Há muito de desencontro e pouco de definição, ainda, acerca do que 

seria esse direito ao olvido, a ser “deixado em paz”, a ser esquecido. Até porque, se pen-

sarmos do ponto de vista das instituições jurídicas, a discussão sobre o controle infor-

macional e de identidade pública é algo relativamente recente, tendo muita relação com 

as novas formas de exposição online, na internet. Portanto, é razoavelmente natural que 

o Direito ainda seja impreciso acerca de seus contornos, seus efeitos, suas consequên-

cias, especialmente quando se analisam os reflexos para além do universo do jurídico, 

que, certamente, sofrerão os influxos das decisões tomadas e das concepções construí-

das, como, por exemplo, a própria pesquisa histórica.  

Para o momento, até para que seja possível dar alguns passos adiante na investi-

gação que aqui se propõe, tomaremos como referência três definições, estritamente jurí-

dicas. Uma dada pelo Superior Tribunal de Justiça, nas decisões que nos servem como 

paradigmas neste trabalho; e duas fornecidas por pesquisadores em Direito. A escolha 

das definições segue o impacto que representam no mundo jurídico.  

No Julgamento do Recurso Especial atinente ao caso Aída Curi, já referido aqui, 

o Ministro Felipe Salomão, ao proferir sua decisão, propôs: 

Buscam a proclamação do seu direito ao esquecimento, de não ter re-
vivida, contra a vontade deles, a dor antes experimentada por ocasião 
da morte de Aída Curi, assim também pela publicidade conferida ao 
caso décadas passadas. (BRASIL, 2013, p. 1) 

 

Assim, reconheceu que o direito ao esquecimento seria a prerrogativa individual 

de não ver trazido para o presente situações do passado, contra a sua vontade, que repre-

sentassem algum tipo de desconforto na sua publicidade, no momento, visto estarem 

presos a outro tempo, ao passado. 

Por seu lado, Anderson Schereiber, um dos principais pesquisadores juristas so-

bre direitos da personalidade no Brasil, define o direito ao esquecimento como sendo 

(...) o direito de impedir que dados de outrora sejam revividos na atua-
lidade, de modo descontextualizado, sendo conferido à pessoa revelar-
se tal qual ela é atualmente, em sua realidade existencial e coexisten-
cial. (SCHREIBER, 2013, p. 197) 
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A principal tese de Schreiber, revelada em muitas de seus textos e intervenções 

jurídicas é a de que existe um direito ao controle da própria identidade pelo sujeito, no 

que se refere à projeção que dela se possa fazer na esfera pública. Defende ele que todos 

temos o direito de sermos reconhecidos pela versão mais atualizada de nós mesmos, de 

modo que a desconexão temporal entre a narrativa e a forma identitária que externamos 

no momento possibilita a pretensão ao esquecimento.  

Trata-se, em síntese, de um direito a não ser constantemente persegui-
do por fatos do passado, que já não mais refletem a identidade atual 
daquela pessoa. O direito ao esquecimento é, assim, essencialmente 
um direito contra uma recordação opressiva de fatos que pode minar a 
capacidade do ser humano de evoluir e se modificar. (SCHREIBER, 
2017) 

 

E o próprio autor insiste que não se trata de uma propriedade sobre os fatos pre-

téritos, numa versão que ele chama de voluntarista do direito ao esquecimento. Mas 

seria “um direito a evitar a recordação opressiva de fatos do passado, que efetiva-

mente ameace a capacidade do ser humano de se reformular perante a sociedade.” 

(SCHREIBER, 2017) Para ele, como teremos a oportunidade de discutir, mais à 

frente, quando apresentarmos os elementos que a doutrina propõe para estruturar 

juridicamente o direito ao esquecimento, a questão é muito mais de proteção à per-

sonalidade do que propriamente um controle de dados como querem outros autores.  

Viviane Nóbrega Maldonado, em monografia que tem sido insistentemente refe-

renciada sobre o assunto, assim se manifesta: 

De outra parte, é possível que tais informações antigas sejam prejudi-
ciais a uma determinada pessoa e, ademais, que não mais ostentem 
qualquer interesse público na atualidade. Para tal indivíduo emerge, 
pois, em tese, o Direito ao Esquecimento, assim entendido como a 
possibilidade de alijar-se do conhecimento de terceiros uma específica 
informação que, muito embora seja verdade e que, preteritamente, fos-
se considerada relevante, não mais ostenta interesse público em razão 
de anacronismo. (MALDONADO, 2017, p. 97) 

  

Por fim, em obra bastante recente, Ingo Wolfgang Sarlet apresenta suas próprias 

definições – no plural – e, especialmente, apresenta sua crítica à própria nomenclatura 

“Direito ao Esquecimento”, já que o autor propõe que não seria exatamente um direito a 

ser esquecido o que se pleitearia, mas, no final, um direito ao controle dos próprios da-

dos 
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(...) possibilidade de se “esquecer” coletivamente determinados aspec-
tos do passado, de modo a não forçar as pessoas a ficarem eternamen-
te expostas aso erros pretéritos ou aos atos que atualmente não assu-
mem mais qualquer relevância concreta. (SARLET, 2019, p. 23) 

 

O autor coloca o direito ao esquecimento no interior da tensão contemporânea, 

perpassada pelas mídias sociais, entre o desejo por participação nessa esfera pública 

virtualizada e o desejo de ter, ainda assim, controle sobre o destino das informações que 

se divulgam, voluntariamente, nesses espaços. Para ele, a estrutura jurídica que se deva 

dar ao direito ao esquecimento é de um direito materialmente fundamental, baseado na 

pretensão jurídica de alguém a não reviver fatos passados, traumáticos, vexatórios, de-

sagradáveis, que produziriam uma violação aos seus direitos de personalidade. (SAR-

LET, 2019, p. 39/40) 

Importante consignar que Ingo Sarlet que, embora consagrada na doutrina naci-

onal, a expressão “direito ao esquecimento” poderia produzir incompreensões acerca do 

que efetivamente se pretende. Segundo ele, uma vez que essa prerrogativa foi formatada 

a partir da proteção da privacidade, especialmente acerca do controle de circulação das 

informações pessoais amplamente, de modo mais incisivo na rede mundial de computa-

dores, o direito não seria exatamente ao esquecimento, mas, enfim, um direito ao con-

trole informacional, um controle individual sobre dados pessoais, que, para ele, em certa 

medida, seria um desdobramento do direito à privacidade (SARLET, 2019, p. 83). Por 

isso, propõe que, de fato, se trataria de um direito à autodeterminação informativa, um 

direito à identidade, na esfera pública, relacionado – e aqui há uma aproximação com o 

pensamento de Anderson Schreiber – com a construção da personalidade. Embora haja 

certa semelhança no pensamento dos dois autores, uma análise um pouco mais detida de 

seus textos e propostas indica uma sensível diferença. Para Sarlet, a questão é o controle 

das informações e está mais relacionado às questões mediadas pela internet. Para 

Schreiber a questão parece mais ampla e envolve o controle narrativo sobre a projeção 

da personalidade na esfera pública, em geral.  

Não se esqueçam, também, as definições de esquecimento como um direito rela-

cionado à ressocialização, quando se fala em sentenças criminais condenatórias e da 

possibilidade de que essas parem de surtir efeitos deletérios ao sentenciado. Isto é,  
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Na particular manifestação ligada ao direito ao esquecimento, o direito 
à ressocialização implica assegurar ao condenado a efetiva possibili-
dade de reintegrar-se na vida familiar e social, não sendo constante-
mente confrontado com esse fato de sua trajetória e contendo (pelo 
menos mitigando) reações contrárias à sua ressocialização. (SARLET, 
2019, p. 129) 

 

Com essas definições, é possível começar a entrar na discussão acerca do tema. 

E é também possível ir demarcando as principais divergências e convergências entre 

eles. 

 

 

2.1. O início da discussão acerca do Direito ao Esquecimento no Direito estrangeiro 

 

 

A doutrina do Direito, de um modo geral, costuma considerar que os primórdios 

da discussão acerca do Direito ao Esquecimento estão na Diretiva 95/46/EC, do Parla-

mento Europeu e do Conselho (MALDONADO, 2017; SCHEIBER, 2013; LEONAR-

DI, 2011; SARLET, 2019), que, tratando acerca das questões relacionadas à privacida-

de, especialmente na rede mundial de computadores, preocupa-se com a gestão e guarda 

de dados pessoais1 dos cidadãos da União Europeia.  

Posteriormente, em 2010 a Diretiva da EU A Comprehensive Approach on Per-

sonal Data Protection in the European Union tratou, em seu item 2.1.3 acerca daquilo 

que se convencionou chamar the right to be forgotten como sendo 

The right of individuals to have their data no longer processed and de-
leted when they are no longer needed for legitimate purposes. This is 
the case, for example, when processing is based on the person’s con-
sent and when he or she withdraws consent or when the storage period 
has expired.2 

 

 
1 “Qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável (‘pessoa em causa’); é 
considerado identificável todo aquele que possa ser identificado, direta ou indiretamente, nomeadamente 
por referência a um número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade 
física, fisiológica, psíquica, econômica, cultural ou social” (Art. 2º) 
2 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdf 
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Já em abril de 2016, aprovou-se a regulação 679/20163, também no âmbito da 

União Europeia, em vigor desde maio de 2018, que, no seu artigo 17, consagra o direito 

ao esquecimento como equivalente a um direito ao apagamento de dados.  

Article 17: Right to erasure (‘right to be forgotten’)  

1. The data subject shall have the right to obtain from the controller 
the erasure of personal data concerning him or her without undue de-
lay and the controller shall have the obligation to erase personal data 
without undue delay where one of the following grounds applies:(a) 
the personal data are no longer necessary in relation to the purposes 
for which they were collected or otherwise processed; (b) the data 
subject withdraws consent on which the processing is based according 
to point (a) of Article 6(1), or point (a) of Article 9(2), and where 
there is no other legal ground for the processing; (c) the data subject 
objects to the processing pursuant to Article 21(1) and there are no 
overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject 
objects to the processing pursuant to Article 21(2); (d) the personal 
data have been unlawfully processed; (e) the personal data have to be 
erased for compliance with a legal obligation in Union or Member 
State law to which the controller is subject; (f) the personal data have 
been collected in relation to the offer of information society services 
referred to in Article 8(1). 

 

Então, de certa forma, o direito ao esquecimento estaria relacionado muito mais 

à gestão de dados pessoais na rede mundial de computadores do que com a temática 

trabalhada mais amiúde nesta tese. 

Recentemente, em razão da questão territorial e de soberania envolvida na de-

sindexação de dados pelos motores de busca, o Advogado-Geral da União Europeia, 

Maciej Szpunar, fez publicar parecer4 acerca das diretivas comunitárias sobre a gestão 

de dados na internet, em que “sugere a limitação territorial da aplicação da desindexa-

ção do resultado de busca e entende que o bloqueio geográfico realizado seria suficiente 

para proteger os direitos da personalidade dos cidadãos.” (OLIVEIRA, 2019) 

Em resumo, afirma o procurador que: 

“As decisões de desindexação proferidas na Europa devem ser aplica-
das apenas no território europeu, não obrigando os buscadores a de-
sindexar resultados de forma global; 

As decisões a respeito do tema devem ponderar o chamado “direito ao 
esquecimento” com outros princípios fundamentais como o interesse 
público em acessar informações, tendo observado que esses direitos 

 
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 
4http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017CC0507&lang1=en&type=TXT&ancre=<acesso em 20 
de janeiro de 2019> 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017CC0507&lang1=en&type=TXT&ancre=
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respondem a considerações e padrões que são específicos de cada Es-
tado e; 

Ao aplicar a desindexação, recomenda-se que sejam usados todos os 
meios disponíveis para restringir os seus efeitos dentro das fronteiras 
europeias.” (OLIVEIRA, 2019) 

 

Embora não seja vinculante, o parecer pode significar um caminho a ser tomado 

pelo Tribunal Europeu. 

No Brasil, o tratamento de dados na internet foi recentemente regulamentado pe-

la Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, sobre a qual cuidaremos adiante e vem sendo 

debatido, amiúde, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em decisão por 

maioria na Segunda Turma, de maio de 2018, nos autos do Recurso Especial n.º 

1.660.168/RJ, começou a fixar os contornos de como a desindexação deveria se proces-

sar, especialmente entendendo que 

4. Há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária 
a intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo 
criado, nos bancos de dados dos provedores de busca, entre dados pes-
soais e resultados da busca, que não guardam relevância para interesse 
público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja 
pelo decurso do tempo. 5. Nessas situações excepcionais, o direito à 
intimidade e ao esquecimento, bem como a proteção aos dados pesso-
ais deverá preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas 
sigam suas vidas com razoável anonimato, não sendo o fato desabo-
nador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas auto-
matizados de busca. (BRASIL, 2018, p.1) 

 

O caso especificamente tratava da situação em que o motor de busca vinculava 

ao nome da recorrente um determinado fato desabonador, supostamente realizado há 

mais de dez anos. Como se viu na transcrição acima, a forma de discutir o assunto se-

guiu o modo como Superior Tribunal de Justiça já vem laborando há algum tempo: o 

choque entre liberdade de informação e direito à intimidade, à luz de critérios como 

interesse público e distanciamento temporal, chaves de todo o debate na doutrina e nos 

tribunais, sobre as quais teremos a oportunidade de tratar, em seguida, mais detidamen-

te.  
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Então, neste trabalho, o que se discute está mais perto do que fora tratado no 

emblemático caso da Google Spain versando sobre a situação de Maria Costeja Gon-

zález5 e daquilo que os franceses já conheciam como le droit a l’oubli.  

Trata-se de disputa iniciada em 20096, na Espanha. Em 1998, o jornal La Van-

guardia publicou editais de leilão de propriedades de Mario Costeja González, em razão 

de dívidas que tinha com a Seguridade Social. Como dito, em 2009, o interessado teria 

pedido ao jornal que retirasse a publicação de sua versão online, tendo em vista tratar-se 

de informação antiga e, especialmente, porque o débito já havia sido pago, àquela altu-

ra, completamente, o que tornaria aquela informação difamatória e não mais relevante.  

O Jornal não fizera a retirada dos dados, a pretexto de que eram informações pu-

blicadas por ordem do Ministro do Trabalho e da Seguridade Social. González percor-

reu um longo caminho de solicitações à Google Espanhola, à Google Americana, recla-

mação na Agência Espanhola de Proteção a Dados – que determinou a desindexação da 

informação – tenho o caso percorrido os trâmites junto à Suprema Corte Espanhola e ao 

Tribunal de Justiça da União Europeia. Apenas em 2014, o este mencionado tribunal, 

deu provimento ao pleito de González reconhecendo o Direito ao Esquecimento e à de-

sindexação dos dados.78 

 

 

 
5 Conforme haverá a oportunidade de tratar melhor acerca desse tema, especialmente quando o trabalho 
dialogar acerca dos argumentos expedidos na audiência pública conduzida no STF acerca do direito ao 
esquecimento, os especialistas em tecnologia e motores de buscas na Internet tratam do chamado Strei-
sand Effect “a phenomenon whereby an attempt to hide a piece of information has the unintended conse-
quence of publicizing the information more widely.” (XUE, MAGNO, CUNHA, ALMEIDA, ROSS, 
2016, p. 1). Assim, a tentativa de apagamento ou desindexação de uma informação poderia gerar o efeito 
inverso do sumiço, como ocorre, exatamente, com o caso Mario Costeja González, que, a pretexto de 
tornar invisível a situação anterior a que fora submetido tornou-se o caso mais emblemático, público e 
conhecido de luta pelo direito ao esquecimento, fazendo com que a história da disputa judicial seja, hoje, 
mais conhecida do que em 1998. 
6 A narrativa aqui está sustentada nos escritos de MALDONADO (2017), SCHEIBER (2013), XUE e 
outros (2016),  
7Article 12(b) and subparagraph (a) of the first paragraph of Article 14 of Directive 95/46 are to be inter-
preted as meaning that, in order to comply with the rights laid down in those provisions and in so far as 
the conditions laid down by those provisions are in fact satisfied, the operator of a search engine is 
obliged to remove from the list of results displayed following a search made on the basis of a person’s 
name links to web pages, published by third parties and containing information relating to that person, 
also in a case where that name or information is not erased beforehand or simultaneously from those web 
pages, and even, as the case may be, when its publication in itself on those pages is lawful. 
8 XUE e outros usam a expressão delist. 
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2.2. A matriz teórica do Direito ao Esquecimento no Brasil e seu fundamento remoto. 

 

 

Na ordem jurídica brasileira, como oportunamente se verá, a proposta do direito 

ao esquecimento está sustentada, como mencionado anteriormente, essencialmente, na 

lógica do enfrentamento entre o direito de informação, constitucionalmente assegurado, 

e o também consagrado direito à intimidade e à vida privada, de modo que, grosseira-

mente, a discussão está permeada por um certo binarismo entre interesse público e li-

berdades individuais.  

A tese do Direito ao Esquecimento é derivada da interpretação dada pelo Judici-

ário brasileiro acerca do direito fundamento à privacidade e à dignidade da pessoa hu-

mana, decorrentes da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em face 

ao direito de informação, também consagrado na mesma carta constitucional. A tese 

ganhou força, especialmente nos últimos anos, e foi definida nos seguintes termos, na 

VI Jornada de Direito Civil, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça: 

ENUNCIADO 531 – A tutela da dignidade da pessoa humana na soci-
edade da informação inclui o direito ao esquecimento. 

Artigo: 11 do Código Civil 

Justificativa: Os danos provocados pelas novas tecnologias de infor-
mação 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, p. 17) 

 
Um de seus pressupostos, tal como reconhece o Superior Tribunal de Justiça, é a 

ausência de contemporaneidade entre a notícia e o fato (BRASIL, 2013, p. 16), medida 

da relevância ou irrelevância jornalística da informação, a justificar a sua divulgação 

midiática ou seu esquecimento.  

François Ost, a quem muito se recorre para a explicação e justificação de um 

possível direito ao esquecimento (right to be alone, derecho al olvido), afirma, em seu 

O Tempo do Direito que, “Uma vez que, personagem pública ou não, fomos lançados 

diante da cena e colocados sob os projetores da atualidade (...), temos o direito, depois 
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de determinado tempo, a sermos deixados em paz e a recair no esquecimento e no ano-

nimato, do qual jamais queríamos ter saído.” (OST, 2005, p. 161) 

Citando decisão francesa de abril de 1983, o mesmo autor, menciona: 

[...] qualquer pessoa que se tenha envolvido em acontecimentos públi-
cos pode, com o passar do tempo, reivindicar o direito ao esquecimen-
to; a lembrança destes acontecimentos e do papel que ela possa ter de-
sempenhado é ilegítima se não for fundada nas necessidades da histó-
ria 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. (OST, 
2005, p. 161) 

 

Em geral, os Tribunais brasileiros veem-se às voltas com o Direito ao Esqueci-

mento no atinente a casos relacionados a crimes e criminosos do passado que, à vista de 

terem sido absolvidos ou de já terem cumprido sua pena, pretendem que os eventos a 

que estiveram vinculados não sejam mais objeto de qualquer tipo de exploração midiáti-

ca. Não é um desses o caso em análise, o que o torna ainda mais problemático, do ponto 

de vista da construção da argumentação ao seu redor, especialmente no atinente à inte-

gridade do Direito e de noção de historicidade do STJ, como vemos a seguir. 

 

 

2.3. Os Contornos Jurídicos Do Direito Ao Esquecimento: As propostas para a cons-

trução doutrinário-jurídica de um direito ao esquecimento e suas interações com a 

História 

 

 

Neste ponto, passaremos a dialogar com a construção doutrinária acerca do di-

reito ao esquecimento no Brasil. Ainda caminhamos em terreno marcadamente jurídico. 

Consideramos que é importante compreender a construção que se tem tentado dar ao 

esquecimento como direito subjetivo, do ponto de vista estrito do Direito, para que, ao 

entendermos as categorias com as quais ele opera, nesse caso, possamos estabelecer os 

pontos de conexão com a História e promover o debate que pretendemos. 
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Para a realização da discussão deste capítulo tomaremos por referência quatro 

obras que têm ganhado espaço na discussão jurídica brasileira acerca do Direito ao Es-

quecimento.  

A escolha desses textos está em seu impacto no mundo jurídico – seja pelo reco-

nhecimento que os autores gozam no campo jurídico ou pela abrangência dos textos 

produzidos – e a correspondência dos temas e dos vieses trabalhados neles em relação 

aos julgados-paradigma do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 

Em outros termos, esses textos reverberam e dão sustentação ao pensamento dos Tribu-

nais, demonstrando algum tipo de coerência argumentativa entre doutrina e jurisprudên-

cia nacionais acerca do tema. Enfim, as propostas aqui articuladas derivam de O Direito 

ao Esquecimento na Sociedade da Informação, de Ingo Wolfgang Sarlet e Arthur M. 

Ferreira Neto (2019); Direito ao Esquecimento, de Viviane Maldonado (2017), Memó-

ria e Esquecimento na Internet (2017) de Sérgio Branco e Direitos da Personalidade 

(2014) e Direito e Mídia (2013) de Anderson Schreiber, vez que esses autores, com 

muitos pontos de coincidência, propõem alguma tipologia para o direito ao esquecimen-

to, inclusive e principalmente, fixando critérios para seu reconhecimento, o que nos é 

bastante relevante para a análise pretendida. Marcadamente, porque há pontos nessas 

tipologias que, de certa forma, atribuem um certo lugar para a História e concebem al-

gum conceito de tempo e historicidade, ao modo jurídico. Em outros termos, esses ele-

mentos estruturantes do direito ao esquecimento fornecidos pela doutrina propõem-se a 

tomar por empréstimo elementos da História – que legitimariam as categorias jurídicas e 

as preencheriam de sentido – e os devolver jurisdicizados para a narrativa. A ideia por 

nós aqui defendida é de que o Direito se utiliza de uma forma argumentativa que depen-

deria de instrumentos típicos das formulações historiográficas, mas se utiliza deles com 

um estofo muito mais jurídico do que histórico, demonstrando muito mais um afasta-

mento entre as duas ciências do que, propriamente, uma proximidade. Algo como um 

fechamento narrativo. 

Também é preciso anteceder a discussão de um outro esclarecimento. Como já 

deixamos entrever ao longo da exposição, o conceito que se poderia, à luz de tudo quan-

to se tem produzido dentro do Direito a esse respeito, de fato, chamar de um direito “ao 

esquecimento” está vinculado a um propósito de controle do acesso público às informa-

ções atinentes à identidade de uma pessoa. Esse é o ponto! O esquecer de que tanto se 

fala decorre de uma condição concreta de existência coletiva contemporânea: o excessi-
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vo grau de informação havida, com uma excessiva velocidade de circulação dessa mes-

ma informação conectada com o excesso de memória representado pelas facilidades 

técnicas contemporâneas de resguardo da informação, mais ainda no mundo pós-

internet.  

Na maior parte dos autores que tivemos acesso para a realização deste trabalho 

há a insistência em que, com a popularização da internet, com a proliferação de meca-

nismos digitais de armazenamento barato de informação (SARLET, 2019; MALDO-

NADO, 2017), o esquecer, elemento produtor tradicional de uma ideia de memória, 

tornou-se quase impossível. A frase “A internet nunca esquece” aparece em praticamen-

te todos os textos que tratam da pretensão ao olvido, retratando uma espécie de “infali-

bilidade da memória total da internet” (TERWANGNE, 2012, 54). “The Web means the 

end of forgetting”, afirmou Jeffrey Rosen, propondo ser necessário que aprendamos a 

viver em um mundo que é mais lento para perdoar e esquecer (ROSEN, 2017, p. 10). 

“Graças a seu efeito eterno, a Internet preserva as lembranças ruins, os erros do passado, 

os escritos, as fotos, os vídeos dos quais nós gostaríamos de renegar.”(TERWANGNE, 

2012, p. 54) Da mesma forma Viktor Mayer-Schönberger, em seu Delete: The Virtue of 

Forgetting in the Digital Age, analisa a contemporaneidade, na vida com a internet e a 

hiperinformação, e propõe que tenha havido uma inversão da nossa relação com lembrar 

e esquecer. Segundo ele,  

Since the beginning of time, for us humans, forgetting has been the 
norm and remembering the exception. Because of digital technology 
and global networks, however, this balance has shifted. Today, with 
the help of widespread technology, forgetting has become the excep-
tion, and remembering the default. (MAYER-SCHÖNBERGER, 
2009, p. 11)9 

 

Assim, esquecer é mais uma tentativa de controle do que qualquer outra coisa. E 

esquecer num momento em que a técnica permite e quase que determina que de tudo se 

lembre, torna-se ainda mais paradoxal e problemático. Mediada pela internet, a esfera 

pública se transforma e, com ela, se transforam as interações. Bauman (2011) e o pró-

prio Sarlet (2019) concordam em afirmar que a divulgação de informações pessoais é 

cada vez mais um ato voluntário de seus próprios titulares, que vivem o paradoxo da 

 
9 “Desde o início dos tempos, para nós humanos, esquecer foi a regra e lembrar a exceção. Em razão da 
tecnologia digital e das redes globais, no entanto, esse equilíbrio mudou. Hoje, com a ajuda da difusão da 
tecnologia, o esquecimento tornou-se a exceção e a lembrança, o padrão.” 
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maior facilidade de estar no espaço público e dele participar e a maior dificuldade de ter 

controle sobre como essa participação produzirá efeitos e se perpetuará. Razão pela qual 

Stefano Rodotà propõe, inclusive, uma alteração de significado na própria noção de 

privacidade. De um direito negativo – de matriz liberal burguesa – de impedimento de 

invasão do espaço privado, da esfera privada, por um direito de controle das informa-

ções que lhe dizem respeito (RODOTÀ, 2008, p. 24), de modo que a privacidade saísse 

do individual para o coletivo, tratando-se, pois, de “controlar a exatidão das informa-

ções coletadas e a correção do seu tratamento.” (RODOTÀ, 2008, p. 32) 

Até por isso, há críticas consistentes ao uso da terminologia direito ao esqueci-

mento, que pareceria comunicar algo diferente daquilo que realmente é. Tendo em vista 

que a pretensão, no final, é a de ter controle sobre informações que lhe digam respeito, 

mormente em relação à sua identidade projetada com contemporaneidade no espaço 

público, a pretensão não seria a esquecer, mas àquilo que Sarlet chamou de autodeter-

minação informativa (SARLET, 2019, p. 67), projeção coletiva de uma privacidade 

reconstruída, vinculado à construção da personalidade pelo controle da circulação e 

acesso de seus dados pessoais, algo como, enfim, um direito de controle sobre a proje-

ção da sua identidade na esfera pública. Não seria um direito ao esquecimento, mas um 

direito à identidade. 

 

 

2.3.1. Os elementos jurídico-estruturais do Direito ao Esquecimento 

 

 

Antes de apresentarmos nossas impressões a respeito das faces que o direito ao 

esquecimento tem, para dialogar com a forma de pensar aqui externada é preciso assu-

mir, ao menos por ora, um pressuposto: o direito ao esquecimento seria uma manifesta-

ção dos direitos da personalidade, notadamente do direito à privacidade, ancorado numa 

certa ideia de dignidade humana, que depende decisivamente da intervenção judiciária, 

para, no caso concreto, dentro do espaço argumentativo do processo, verificar-se da 

plausibilidade do reconhecimento do controle das informações e de possíveis exclusões 

e desindexações.  
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Usemos a definição – dentre outras apresentadas no livro – trazida por Ingo 

Wolfgang Sarlet: 

O direito ao “esquecimento”, como se viu, pressupõe a existência de 
uma pretensão protetiva individual que estaria se opondo à divulgação 
pública de certos dados e informações que poderiam assumir relevân-
cia coletiva, na medida em que se busca restringir, obstaculizar e até 
impedir o acesso e a exposição excessiva, desproporcional e prolon-
gada no tempo de um determinado evento pretérito ou contexto fático, 
no qual tenha o indivíduo participado ou mantido alguma vinculação 
direta. (SARLET, 2019, p. 190) 

 

Com base nesse excerto, é possível encontrar a construção tipológica do autor. 

Ela está constituída sobre quatro elementos: a) a danosidade do fato; b) a veracidade do 

fato/informação; c) o transcurso de um prazo que torne o evento não contemporâneo; d) 

a ausência de historicidade, considerada a partir da ideia de interesse público; e) a falta 

de relevância informativa.  

Tomando em consideração esses elementos, é oportuno compreender o que cada 

um deles quer dizer, no contexto do direito ao esquecimento pensado nos moldes acima, 

estabelecer um diálogo com eles e comparar com outras propostas de mesmo tipo for-

muladas por outros pensadores do Direito brasileiro, para, ao final, fazer algumas pro-

postas.  

 

 

2.3.1.1. Fato danoso 

 

 

O ponto de partida para o reconhecimento do direito subjetivo ao esquecimento 

é o fato que se pretende desvincular da projeção pública da personalidade individual de 

cada um. Isto é, o direito ao esquecimento atinge determinados acontecimentos concre-

tos da vida do titular dessa pretensão, que lhe possa trazer algum tipo de prejuízo. Dano, 

para o direito privado, pode ser definido como “o prejuízo sofrido pelo sujeito de direito 

em consequência da violação deste por fato alheio” (AGUIAR DIAS apud ROCHA, 

2017, p. 22), que pode ser de “ordem patrimonial e moral” (ROCHA, 2017, p. 22). Esse 
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fato, segundo se propõe no Direito, precisa ser algo que represente acontecimento pre-

judicial, vexatório ou desabonador; evento que possa produzir consequências lesivas. 

Claro! Se a pretensão é livrar-se da perseguição do passado, como insiste Schreiber, 

evidente que esse passado precisa ser de alguma forma prejudicial à identidade contem-

porânea de quem pretende o exercício da pretensão.  

Na literatura estrangeira, Jeffrey Rosen (2010) e Viktor Mayer-Schönberger 

(2009), por exemplo, relatoaram o fato envolvendo Stacy Snyder, uma professora em 

formação, que, em 2006, contando 25 anos à época, publicara uma foto no site MySpa-

ce, em que aparecia, em uma festa, trajada com um chapéu de pirata, bebendo algo em 

um copo plástico, com a legenda: “Drunken Pirate”. O conselho universitário entendeu 

que a foto era externadora de falta de profissionalismo10, visto que poderia produzir o 

incentivo aos seus futuros alunos, menores, ao consumo de álcool, negando a Stacy o 

título necessário para o exercício do magistério, já que ela pleiteava vaga de docente. 

Aduzindo que aquela foto fora produzida fora de seu local e horário de trabalho, por 

tanto, em tempo de lazer, Stacy promoveu ação contra a Universidade e não foi bem-

sucedida. Stacy teria, inclusive, considerado tirar do ar a malsinada foto, mas, como 

disse Viktor Mayer-Schönberger o, estrago já estava feito: sua foto já havia sido catalo-

gada por mecanismos de busca e perpetuada na internet por rastreadores. 

No Brasil, há caso bastante conhecido e que também pleiteou, sem sucesso, o 

esquecimento determinado judicial. Conhecida apresentadora de televisão, com carreira 

iniciada nos anos de 1980, ajuizou ação para que o “Google não mais apresentasse 

qualquer resultado quando utilizada a expressão ‘Xuxa pedófila’ ou, ainda, qualquer 

outra que associasse seu nome, escrito parcial ou integralmente, e independentemente 

da grafia, se correta ou equivocada, a uma prática criminosa qualquer” e que o bus-

cador deixasse de retornar como resultado fotos dela nua, tudo em razão de uma pro-

dução cinematográfica de que participou, chamada “Amor Estranho Amor”, no ano 

de 1982; e de ensaio fotográfico de nu, também naquele mesmo ano de 1982, ambos, 

ainda hoje, disponíveis na rede mundial de computadores. Na decisão, proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça em junho de 2012, relatada pela Ministra Nancy An-

drighi (Recurso Especial 1.316.921), lê-se: 

 
10 The university administration, alerted by an overzealous teacher at the school where Stacy was intern-
ing, argued that the online photo was unprofessional since it might expose pupils to a photograph of a 
teacher drinking alcohol. (MAYER-SCHÖNBERGER, 2009, p. 11) 
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6. Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do 
seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou 
expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou tex-
to específico, independentemente da indicação do URL da página on-
de este estiver inserido. 

 

Com isso, o pleito da apresentadora à desindexação, uma das formas do direito 

ao esquecimento não foi acolhido. A desindexação, como uma das prerrogativas decor-

rentes da lógica da pretensão ao esquecimento significa que esse direito a desindexar 

atinge somente os resultados obtidos das pesquisas feitas com base no nome de alguém, 

sendo que a informação original permanece acessível usando outros termos de pesquisa 

ou indo direto à fonte da informação, sem passar pelos motores de busca. (FROSIO, 

2017, p. 326) 

Segundo Stefano Rodotà (2008), em texto que aparece como referência para boa 

parte dos estudos brasileiros acerca de privacidade na sociedade da informação, em tre-

cho em que pretende externar suas postulações sobre as formas de tutela da privacidade 

– de que o direito ao esquecimento será uma etapa – propõe que esse controle, apaga-

mento, anonimização é uma forma de impedir que “cada um seja implacavelmente per-

seguido por qualquer rastro que tenha deixado ao longo de sua vida”, especialmente 

“quando o “rastro” é o produto automático da realização de qualquer tipo de atividade” 

(RODOTÀ, 2008, p. 135), vez que, para ele, a privacidade, enfim, seria o controle das 

informações que lhe dizem respeito, mormente, como se vem falando, se esse fato do 

passado traz, no presente, um dano relevante à imagem daquela pessoa. 

Tratando do assunto num momento em que a divulgação de informações pesso-

ais é cada vez mais produzida pelos próprios sujeitos, é possível acompanhar o autor 

para dizer que a privacidade se transfere de uma ideia burguesa de privacidade como 

propriedade de si e de suas informações para uma noção de privacidade como controle 

dessas mesmas informações. Não opera negativamente, quer dizer, retirando da esfera 

pública aquilo que for privado, até porque cada vez mais, como disse Rodotà, deixamos 

vestígios de nossas atividades mais simples: fotos em redes sociais em situações que, 

em seguida, podem não ser tão abonadoras assim. Exposição de pensamento na internet 

que, posteriormente, pode ser revistos e não representar mais o que se pensa, contempo-

raneamente. É sobre isso que o autor fala e é sobre isso que repousaria o direito ao es-

quecimento – ou ao controle informacional como alguns preferem. Seria necessário que 
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cada um pudesse, a cada momento, a cada nova reconstrução de si, reclamar o controle 

do que sobre ele existe de informação publicamente. Especialmente, quando tratamos da 

privacidade na internet, seu sentido se afasta ainda com mais vigor da noção de privaci-

dade como secretismo, com forma de preservação da esfera privada em relação à públi-

ca, passando a fazer referência à “autonomia individual, à capacidade de escolher, de 

tomar decisões informadas, em outras palavras, de manter o controle sobre diferentes 

aspectos de nossa própria vida.” (TERWANGNE, 2012, p. 53), tais como nossos dados 

pessoais, fotos, vídeos, sons, imagens. 

Sarlet (2019), ainda no contexto do fato danoso, até para avaliar o nível de su-

portabilidade dos prejuízos, propõe – e isso tem reflexos nos julgados do Superior Tri-

bunal de Justiça – que esse exercício de controle do que se expõe publicamente e se 

conecta à identidade varia, no caso-a-caso, conforme a pessoa que pretende o esqueci-

mento. Portanto, o dano pode ou não existir, a depender de quem o estaria sofrendo, em 

relação a condições específicas que ostente. Explico: para ele, o prejuízo que a informa-

ção possa representar, e que só pode ser sopesado no caso concreto e no espaço dialógi-

co do processo, depende também de circunstâncias particulares e concretas como “(i) o 

grau de exposição pública a que tal pessoa está acostumada, (ii) o cargo público que ela 

ocupe ou (iii) a sua fama e seu reconhecimento social.” (SARLET, 2019, p. 191), con-

cluindo que essas pessoas demandarão “maior ônus argumentativo” para a construção 

de um provimento que lhes fosse favorável. Assim, o dano que pode dar ensejo ao direi-

to ao esquecimento nos moldes como se articula aqui não se justifica em si mesmo, 

apenas quando colocado sobre a pessoa que o argui.  

Por outro lado, se se parte, como o fez Anderson Schreiber, da ideia de que “to-

da pessoa tem direito a controlar a representação de si mesma que é construída a partir 

de seus dados pessoas” e que é direito “de toda pessoa exigir que tal representação refli-

ta a realidade, impedindo que seu uso assuma caráter discriminatório.” (SCHREIBER, 

2014, p. 141), constituindo, pois, expressão dos direitos da personalidade, parece estra-

nho que algumas pessoas devam suportar maior lesão do que outras. Se todos têm o 

direito, como quer o civilista, ao controle da manifestação pública de sua identidade o 

mais atual e consentânea possível, não parece fazer muito sentido que algumas pessoas 

possam suportar mais ônus que outras, já que, no final, o direito seria o mesmo: a iden-

tidade! Entretanto, como se viu, é cediço na jurisprudência esse pensamento baseado em 

algum tipo de balanço entre esfera pública e privada, entre privacidade e vida pública, 
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entre interesse público e interesse privado, que sustentam a lógica argumentativa do 

direito ao esquecimento.  

A justificativa apresentada para o afastamento do direito subjetivo ao esqueci-

mento nos casos de pessoas cuja projeção na esfera pública faria com essas devessem 

suportar algo mais intenso em relação à exposição e utilização de sua imagem e trajetó-

ria biográfica é, de certa forma, compatível com a decisão do Supremo Tribunal Federal 

na ADI 4.815/DF, em que se discutiu sobre a necessidade de autorização prévia dos 

biografados para a publicação editorial desse tipo: caso bastante relevante de pretensão 

ao controle informativo sobre a própria biografia, como propõe um dos vieses do direito 

ao esquecimento.  

A Ação de Inconstitucionalidade foi impetrada em julho de 2012 pela Associa-

ção Nacional dos Editores de Livros – ANEL – e pretendia, em síntese, a declaração de 

inconstitucionalidade parcial dos artigos 20 e 21, do Código Civil brasileiro 11, tendo em 

vista a interpretação que, até então, se dava aos mencionados dispositivos, fazendo com 

que “a publicação e a veiculação de obras biográficas, literárias ou audiovisuais, tem 

[tenha] sido proibida em razão da ausência de prévia autorização dos biografados ou de 

pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas faleci-

das)”. (BRASIL, 2016, p. 6). O argumento dos impetrantes – especialmente para o de-

senvolvimento da conexão com o direito ao esquecimento que aqui se pretende fazer – 

pode ser resumido no seguinte trecho da inicial: 

“as pessoas cuja trajetória pessoal, profissional, artística, esportiva ou 
política, haja tomado dimensão pública, gozam de uma esfera de pri-
vacidade e intimidade naturalmente mais estreita. Sua história de vida 
passa a confundir-se com a história coletiva, na medida da sua inser-
ção em eventos de interesse público. Daí que exigir a prévia autoriza-
ção do biografado (ou de seus familiares, em caso de pessoa falecida) 
importa consagrar uma verdadeira censura privada à liberdade de ex-
pressão dos autores, historiadores e artistas em geral, e ao direito à in-
formação de todos os cidadãos” (BRASIL, 2016, p. 6) 

 

 
11Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem 
pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização 
da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que 
couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção 
o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.  
Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as 
providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.  
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Ou seja, a dimensão pública da personalidade individual toma lugar de relevo, 

tornando a privacidade, nesses casos, menor que em outros nos quais os personagens 

não tenham uma história de vida tornada pública por sua própria atividade. Interessante: 

de novo a lógica de que a historicidade legítima, genuína restaria num tal interesse pú-

blico que tem, fundamentalmente, espeque numa ideia de história coletivo-política. Vol-

taremos a isso, oportunamente.  

E, ainda: 

O País se empobrece pelo desestímulo a historiadores e autores em ge-
ral, que esbarram invariavelmente em familiares que formulam exi-
gências financeiras cumulativas e, por vezes, contraditórias. Ademais, 
são igualmente graves as distorções provocadas por uma história con-
tada apenas pelos seus protagonistas. Trata-se, como se vê, de um 
efeito silenciador e distorcivo dos relatos históricos e da produção cul-
tural nacional”. (BRASIL, 2016, p. 7) 

 

Em seu parecer, a Procuradoria Geral da República seguiu o mesmo caminho ar-

gumentativo, ao mencionar: 

“possível reconhecer uma prioridade prima facie da liberdade de ex-
pressão e do direito à informação sobre os direitos da personalidade, 
quando se tratar de personalidade pública – e as biografias versam 
quase invariavelmente sobre personalidades públicas, como políticos, 
artistas e desportistas de renome. (...) No caso das normas ora impug-
nadas, o legislador sequer buscou solução voltada à otimização possí-
vel dos valores constitucionais em disputa; simplesmente conferiu 
proteção absoluta aos direitos da personalidade, às expensas de uma 
restrição completa à liberdade de expressão e ao direito à informação, 
de forma francamente incompatível com a importância atribuída pela 
Constituição a estes últimos direitos fundamentais. O resultado tem 
sido não só a legitimação da censura privada, como o empobrecimento 
da nossa esfera pública e cultural e a asfixia de um relevante segmento 
artístico. (...) “o acolhimento do pedido formulado pela requerente, 
por sua vez, ao viabilizar a tutela adequada da liberdade de expressão 
e de informação, não causará lesão desproporcional aos direitos da 
personalidade dos biografados. Isso porque continuará plenamente 
aplicável a regra geral prevista na Constituição Federal para o equaci-
onamento da tensão entre liberdades comunicativas e direitos da per-
sonalidade, pela qual é banida a censura de qualquer espécie, mas re-
conhecido o direito da vítima do exercício abusivo da liberdade da ex-
pressão à reparação dos danos morais e materiais sofridos (art. 5º, V, 
CF)”.”. (BRASIL, 2016, p. 9) 

 

O raciocínio expedido no parecer da Procuradoria-Geral da República é confor-

me muito do que pensamos, se estivéssemos a analisar apenas os aspectos jurídicos do 
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direito ao esquecimento como está posto na jurisprudência nacional: no final, a situação 

acaba terminando numa discussão sobre reparação de danos. 

Enfim, a Ministra Carmen Lúcia, em seu voto de relatora do caso, conclui pela 

procedência do pedido da impetrante, no sentido de dar interpretação constitucional-

mente adequada ao texto dos artigos 20 e 21, do Código Civil, no seguinte sentido: 

Voto no sentido de julgar procedente a presente ação direta de incons-
titucionalidade, para dar interpretação conforme à Constituição da Re-
pública aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, 
a) em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pen-
samento e de sua expressão, de criação artística e produção científica, 
declarar inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamen-
te a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, fixada genericamente 
na regra civil, sendo por igual desnecessária autorização de pessoas 
retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pes-
soas falecidas); e b) reafirmar o direito à inviolabilidade da intimida-
de, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa, nos termos do 
inc. X do art. 5º da Constituição da República. (BRASIL, 2016, p. 26) 

 

O voto foi acompanhado, no pleno, pelos demais Ministros. 

De tudo, no contexto do que estamos desenvolvendo, sem entrarmos na difícil 

senda jurídica da ponderação entre normas de direitos fundamentais, percebem-se, com 

o olhar da síntese, duas coisas: a) uma certa predominância já indicada por Daniel Sar-

mento (2016) das liberdades comunicativas frente aos direitos individuais; b) a lógica 

de que há pessoas que, de certa forma, por conta do espaço que ocupam na esfera públi-

ca são diferentes, do ponto de vista do esquecimento, de outras. Isto é, existiria o sem-

pre repisado interesse público na vida particular dessas pessoas.  

Importante mencionar que, durante o julgamento da ADI 4.815/DF, na audiência 

pública que se realizou em novembro de 2013, Ivar Alberto Martins Hartmann falou 

pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Em sua manifestação, marcada pela 

tentativa de proteção da pesquisa e do trabalho acadêmico, Hartmann se preocupou em 

diferenciar os direitos fundamentais à privacidade e à vida íntima da narrativa que se 

faça dos acontecimentos relacionados a essa vida, em relação a quem quer que seja. Um 

momento de lucidez que parece enxergar a distinção tão clara e tão ocultada entre me-

mória e História! Entre um suposto evento e a narrativa que se faça dele, passando pelos 

instrumentos metodológicos e as formas narrativas possíveis. 
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Utilizando-se dessa forma de argumentação, concluiu pela necessidade da fixa-

ção de um critério objetivo12 para a divulgação de trabalhos que envolvam biografados, 

a fim de evitar-se a censura e a responsabilização, a saber: o erro baseado em má-fé na 

produção e publicação dos relatos relacionados às pessoas13, a partir de precedentes da 

Suprema Corte Americana.  

Já dizia ele em texto publicado em 2013: 

Uma publicação contendo informação falsa em razão de negligência é 
diferente da falsidade produzida intencionalmente. O teste, portanto, 
passou a ser o da actual malice, ou explícita má-fé. O ônus da prova 
foi invertido: o ônus de provar a existência de tal má-fé passou a ser 
atribuído ao autor da ação, que entendeu ter sua honra ou imagem 
ofendida. (HARTMANN, 2013, p. 452) 

 

Anderson Schreiber, em obra publicada no curso da discussão no Supremo Tri-

bunal Federal acerca das biografias, mas antes da decisão plenária, encaminha suas con-

clusões em outro sentido, mais consentâneo com as propostas que defende e que inclu-

sive foram externadas em sua participação na audiência pública perante aquele mesmo 

Tribunal, na discussão do caso Aída Curi, paradigma para este trabalho. Schreiber pre-

fere pensar, e isso está no seu texto, que todos devem ter o controle sobre a sua persona-

lidade manifestada na esfera pública, seja esta pessoa de fama ou não. Segundo ele “não 

se afigura menos assustador que a ideia de que a vida privada de pessoas famosas per-

tence não a elas próprias, mas à sociedade”, o que, de alguma maneira produziria a su-

pressão da “privacidade do biografado” (SCHREIBER, 2014, p. 150). Para ele, defensor 

do controle subjetivo da identidade pessoal na esfera pública, a legislação não deveria 

resolver a querela pela saída da responsabilidade civil por eventuais danos, mas criando 

mecanismos de cautela prévia para os biógrafos, como, por exemplo “o dever de ouvir 

mais de uma fonte sobre os fatos retratados, o dever de ouvir a opinião do biografado ou 

seus familiares sobre fatos polêmicos, o dever de evitar a exploração sensacionalista de 

fatos sensíveis (SCHREIBER, 2014, p. 151), algo que, pelo que compreendemos, pro-

duziria uma espécie de teste de prestabilidade narrativa, ou, também, algum tipo de pre-

tensão de verdade marcada por um método proposto por ele.  

 
12 “Uma breve análise do direito relativo à publicação retratando pessoas reais mostra que a fórmula de 
proteção que o legislador brasileiro escolheu albergar no art. 20 do Código Civil seria reconhecida como 
uma restrição desproporcional da liberdade de expressão em ao menos quatro das jurisdições referenciais 
no direito dos direitos humanos e fundamentais.” (HARTMANN, 2013, p. 456) 
13https://www.youtube.com/watch?v=PRav-I6RVOM (acesso em 05 de janeiro de 2019)  

https://www.youtube.com/watch?v=PRav-I6RVOM
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Enfim, quando se cotejam os raciocínios expedidos pelos Tribunais Superiores 

no que concerne à relação entre privacidade – supostamente o fundamento do direito ao 

esquecimento – e liberdade de informação, no caso específicos de pessoas cuja ativida-

de se projete na esfera pública de tal modo a tornar sua vida interesse público histórico 

– percebe-se que há, na lógica da apuração da possibilidade de um controle informativo, 

de um controle privado sobre a própria identidade, uma possibilidade de que os danos 

sejam diferentemente sopesados a depender de quem é o titular do direito. 

 

 

2.3.1.2. Veracidade da informação 

 

 

Um dos temas que se podem considerar mais problemáticos acerca da estrutura 

jurídico-conceitual do direito ao esquecimento é a natureza da informação esquecível, 

do ponto de vista da sua veracidade ou não. Para que se dê ensejo à pretensão ao olvido, 

é necessário que o fato narrado não seja falso, inverídico, o que o tornaria, por si só, 

ilícito, e transportaria a discussão para o âmbito dos atos jurídicos ilícitos e sua forma 

de reparação: “tratando-se de informação falsa, outros devem ser os mecanismos a se-

rem preferivelmente utilizados, tais como o direito de resposta ou o dever de o meio de 

comunicação atualizar a informação com dados mais novos ou mais precisos”. 

(BRANCO, 2017, p. 174). Acreditamos que essa discussão acerca da veracidade ou não 

do acontecimento narrado esteja muito mais relacionada com os casos que têm servido 

como paradigma para a discussão judicial do esquecimento no direito brasileiro do que, 

propriamente, com uma tese geral da gestão de informações pessoais. Como já o disse-

mos ao longo deste texto, a principal questão, nesses processos utilizados por referência, 

é a divulgação de um acontecimento da vida pessoal de alguém por intermédio de algum 

tipo de mecanismo de comunicação de massa. 

Como teremos a oportunidade de analisar, detidamente, no capítulo sexto desta 

tese, a discussão sobre a verdade, no contexto do direito ao esquecimento, gravita a legi-

timidade de quem fala e a forma como se fala. Além do mais, parece existir uma noção 
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de objetividade narrativa, revelando uma compreensão de verdade como correspondên-

cia entre o que se fala e sobre o que se fala. 

Essa forma de pensar é facilmente encontrável, especialmente nos pedidos for-

mulados nos casos-paradigma deste trabalho. Na petição inicial aviada pela Família 

Curi, em 2004, vê-se, no pleito indenizatório, que há a construção da narrativa dos fatos 

utilizando-se da própria forma como a imprensa dos anos de 1950 tratou da situação. Os 

autores da ação reconhecem a existência concreta daquele evento e, inclusive, cogitam 

das sensações ruins que dele advieram para toda a família (BRASIL, 2016, p. 4-26) para 

pedir, no final, a reparação do dano decorrente da exposição desautorizada e cuja prin-

cipal mazela era, justamente, a de trazer de volta o fato, cerca de cinquenta anos depois 

de sua ocorrência. Não há, por exemplo, qualquer insinuação de algum tipo de inveraci-

dade na narrativa feita pela TV Globo ou alterações na forma conhecida que estória de 

Aída ganhou. A pretensão se sustentava, então, não em algum descompasso entre o que 

disse a TV Globo no Linha Direta e tudo quanto envolveu a morte de Aída, mas, ape-

nas, naquele momento, no prejuízo causado pela memória da ocisão dela.  

Nas razões do recurso de apelação interposto em 2010, de novo, a Família Curi 

acusa a TV Globo de algumas coisas, menos de ter criado, inventado, distorcido os fatos 

em relação à Aída: 

Em apertadíssima síntese, os apelantes propuseram esta ação ordinária 
contra a “TV Globo”, aduzindo o direito subjetivo a obterem indeni-
zações pelo uso indevido do nome, imagem (real e fictícia) e história 
de sua falecida irmã, Aída Curi, além dos próprios. As indenizações se 
baseiam em danos materiais e morais, os primeiros para se ressarcirem 
do que a apelada lucrou com a exploração ilegal do patrimônio dos 
apelantes, em danos morais, estes pelo profundo sofrimento oriundo 
do revolvimento total de um evento dramático e lutuoso que o tempo 
havia decantado. (BRASIL, 2016, p. 889) 

 

Como se percebe, a ação dos autores se sustentou nos danos que teriam sido 

produzidos pelo retorno do fato, mas não por qualquer traço de falseabilidade que se 

tivesse feito acerca dele: a verdade da narrativa estava mantida e a pretensão ao 

esquecimento, por isso, tornava-se possível. 

No outro caso que nos serve de guia neste estudo – a Chacina da Candelária – a 

causa de pedir, se nos fosse permitido o chiste, foi o excesso de verdade. Jurandir 

Gomes França, autor de ação também contra a TV Globo, julgada perante o mesmo 
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Superior Tribunal de Justiça e tendo como relator da decisão o mesmo Ministro Luis 

Felipe Salomão (RECURSO ESPECIAL Nº 1.334.097 – RJ), pretendeu ver-se 

ressarcido dos danos sofridos em razão de o programa Linha Direta Justiça, exibido em 

junho de 2006, ter utilizado sua voz e imagem. Na época da investigação acerca da 

Chacina da Candelária, Jurandir fora incluído entre os envolvidos no crime ocorrido em 

junho de 1993. Entretanto, posteriormente levado a Júri, foi absolvido. O que isso 

significa? Que o fato a ser esquecido não foi eivado de inveracidade. Não era esse o 

ponto. A questão, segundo o autor da ação era que a TV Globo 

levou-se a público situação que já havia superado, reacendendo na 
comunidade onde reside a imagem de chacinador e o ódio social, fe-
rindo, assim, seu direito à paz, anonimato e privacidade pessoal, com 
prejuízos diretos também a seus familiares. Alega que essa situação o 
prejudicou sobremaneira em sua vida profissional, não tendo mais 
conseguido emprego, além de ter sido obrigado a desfazer-se de todos 
os seus bens e abandonar a comunidade para não ser morto por "justi-
ceiros" e traficantes e também para proteger a segurança de seus fami-
liares. (BRASIL, 2013, p. 7) 

 

Se o fato era verdadeiro e, de alguma maneira, atravessou a vida de Jurandir, a 

narrativa que se fizesse acerca do processo Criminal que envolvia os crimes daquele 

junho de 1993 passaria também pela situação concreta que levou à absolvição dele. Cer-

to? Segundo o entendimento que grassou tanto no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

quanto no Superior Tribunal de Justiça, não. A questão passou, pois, a se referir à ne-

cessidade ou não de colocar Jurandir na narrativa do fato, ou, nos termos da decisão da 

corte fluminense: 

Por isto, se o autor, antes réu, viu-se envolvido em caráter meramente 
lateral e acessório, em processo do qual foi absolvido, e se após este 
voltou ao anonimato, e ainda sendo possível contar a estória da Chaci-
na da Candelária sem a menção de seu nome, constitui abuso do direi-
to de informar e violação da imagem do cidadão a edição de programa 
jornalístico contra a vontade expressamente manifestada de quem de-
seja prosseguir no esquecimento. (BRASIL, 2013, p. 8) 

 

Em outras palavras, houve um certo deslocamento da própria noção de verdade 

enquanto correspondência entre a narrativa e o objeto da narrativa para uma compreen-

são de que o verdadeiro possa ser construído mesmo com alguns silenciamentos desde 

que estes não impossibilitem que o fato possa ainda ser contado. Retirar Jurandir do da 

descrição do Processo Criminal da Chacina da Candelária, segundo o voto-vencedor do 
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Ministro-Relator no Superior Tribunal de Justiça, não tornaria menos verdadeira a ex-

posição do acontecimento. 

Interessante que, se se verifica a narrativa que a TV Globo construiu acerca da 

chamada Chacina da Candelária – e os vídeos ainda podem ser encontrados na rede 

mundial de computadores14 - esta tomou a cautela de tratar de Jurandir, embora usasse, 

de fato, imagens reais e a voz real dele, da forma como sua situação se deu no processo: 

de investigado a acusado a absolvido, construindo um enredo linear e bastante pertinen-

te com os autos do processo criminal. 

No Superior Tribunal de Justiça, o raciocínio foi o mesmo: 

A despeito de a Chacina da Candelária ter se tornado – com muita ra-
zão – um fato histórico, que expôs as chagas do País ao mundo, tor-
nando-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. (BRASIL, 2013, p. 47) 

 

Dessa forma, no caso da Chacina da Candelária, a discussão sobre a viabilidade 

do esquecimento da participação de Jurandir no processo se desloca de qualquer julga-

mento sobre ser a narrativa verdadeira ou não para os limites da construção da descrição 

acerca dele. Em outras palavras, se desloca para a prerrogativa que o Direito traria pra si 

de determinar, com a vênia da repetição de palavras, os limites do narrável. Parece es-

tranho que um argumento como esse “é possível contar a história da Chacina da Cande-

lária sem mencionar Jurandir” possa ser um dos fundamentos principais para a proce-

dência do pedido do autor, visto que, em última análise, isso significaria a invasão do 

direito no campo jornalístico e, também, histórico, para construir narrativas públicas 

acerca de situações que, marcadamente neste caso, interessam a pesquisadores dos mais 

diversos ramos. 

Todos os que quiserem contar a história da Chacina da Candelária, ou mais, do 

Processo Criminal que se desenrolou a partir da dela, ou, ainda mais amiúde, dos equí-

vocos e problemas jurisdicionais que ocorreram no processo Criminal daqueles homicí-

 
14https://www.youtube.com/watch?v=pC6bIhGQWc8<acesso em 20 de janeiro de 2019> 

https://www.youtube.com/watch?v=pC6bIhGQWc8
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dios terão, necessariamente, de desconsiderar que tudo isso cruzou a vida de Jurandir e 

contar a história sem ele. Não nos parece adequado. Suponha que se queira, eventual-

mente, pesquisar sobre os grandes imbróglios judiciais da Justiça Fluminense no Século 

XX e se tropeçasse no marcante caso da Candelária. Pois é, algo já estaria juridicamente 

decidido que não faz parte da narrativa, mesmo que faça. Algo já estaria judicialmente 

interditado, gerando, pois, um grande problema para pesquisadores nas mais diversas 

áreas do conhecimento, como a História. 

Há, ainda, uma outra questão a tocar e que ficará para os capítulos finais, quando 

nos dedicaremos a uma análise da narrativa jurídica tangenciando os instrumentos da 

História e os jurisdicizando, como temos dito. A questão da narrativa verdadeira tam-

bém parece importante para a questão do esquecimento quando se analisa quem narra. 

Isto é, para as decisões que nos servem como paradigma, nem todos os agentes têm a 

mesma legitimidade para formular descrições acerca de fatos e nem toda forma narrati-

va tem autorização para fazê-lo. A isso voltaremos nos capítulos finais.  

 

 

2.3.1.3. Transcurso de prazo ou não contemporaneidade 

 

 

Que o Direito, tratado aqui como prática, tem uma forma toda própria de com-

preender o tempo e de utilizá-lo para construir realidades sociais e pessoais já não nos é 

mais novidade. E, no contexto específico do direito ao esquecimento, essa especificida-

de da relação jurídico-jurisdicional com o tempo se torna ainda mais complexa.  

Veja-se o que disse o Ministro Luis Felipe Salomão, na decisão do Recurso Es-

pecial que tratou sobre o caso da Chacina da Candelária, acerca do pleito de Jurandir  

A assertiva de que uma notícia lícita não se transforma em ilícita com 
o simples passar do tempo não tem nenhuma base jurídica. O ordena-
mento é repleto de previsões em que a significação conferida pelo Di-
reito à passagem do tempo é exatamente o esquecimento e a estabili-
zação do passado, mostrando-se ilícito sim reagitar o que a lei preten-
de sepultar. (BRASIL, 2013, p. 41/42) 
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E, para sustentar seu argumento faz referência a institutos jurídicos como a pres-

crição civil, a reabilitação criminal e as negativações de crédito, esta última na esfera do 

Direito Consumerista.  

E vai mais além: 

E é nesse interregno temporal que se perfaz também a vida útil da in-
formação criminal, ou seja, enquanto durar a causa que a legitimava. 
Após essa vida útil da informação, seu uso só pode ambicionar, ou um 
interesse histórico, ou uma pretensão subalterna, estigmatizante, ten-
dente a perpetuar no tempo as misérias humanas. Não se pode, pois, 
nesses casos, permitir a eternização da informação. (BRASIL, 2013, p. 
45/46) 

 

Veja, assim, o transcurso do tempo, no caso de uma informação verdadeira, teria 

o condão de tornar a sua narrativa pública ilícita, mesmo que o fato seja verdadeiro e 

que seu uso seja, como foi no caso da TV Globo, pretensamente jornalístico. A questão 

aqui, talvez, seja mais o problema jurídico do que propriamente uma construção centra-

da nos eventuais reflexos não-jurídicos. É que essas ações que chegaram aos tribunais 

sustentando o direito ao esquecimento são, em última análise, pleitos indenizatórios e, 

conforme mais estabelecida tradição jurídica, para que haja a reparação de dano, em 

casos de responsabilidade civil extracontratual subjetiva, é preciso a existência de ato 

ilícito. Esse, pois, o problema: transformar aquela conduta do narrador público do fato 

em algo que pudesse ser juridicamente adequado a uma decisão de procedência em pe-

dido indenizatório. De forma que, de alguma maneira, o ilícito precisava estar presente. 

E esteve na forma do uso dessa compreensão do tempo como transformador da natureza 

da narrativa. Em outras palavras, a ausência de contemporaneidade entre o uso público 

da informação – que, no caso, se pretendia jornalística – e o fato faz surgir o ilícito.  

Isto porque, é cediço entre os que tratam com o direito ao esquecimento a neces-

sária ausência de contemporaneidade entre o fato e narrativa que se faz dele. Assim, só 

poderia ser atacada pela pretensão ao olvido situações que não se revistam de atualidade 

ou contemporaneidade, que já estivessem sedimentadas em um passado, “quando não 

mais se puder justificar a presença de uma função social das informações sendo veicu-

ladas, ou quando do exaurimento completo de sua carga informativa.” (SARLET, 2019, 

p. 194). O argumento está sustentado, acreditamos, em dois pilares: a) a noticiosidade 

do fato, a justificar sua permanência na esfera pública, a fim de cumprir algum tipo de 

função coletiva, de certa forma fazendo com que esse direito se choque com a liberdade 
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de informação (MALDONADO, 2017, p. 160); b) a necessidade de um distanciamento 

temporal – aqui replicando a forma jurídica de pensar a respeito – para que o fato possa 

revelar sua historicidade – pontos sobre o qual falaremos com mais rigor, na sequência.  

Como os casos paradigma utilizados para pensar o direito ao esquecimento são 

situações em que houve o uso dos fatos por empresa de comunicação, notadamente a 

TV Globo, a discussão sobre o viés jornalístico da narrativa exsurge. Como já o disse-

mos, existe uma tendência nos julgados sobre os quais nos debruçamos e nos textos de 

quem comenta a pretensão ao esquecimento a identificar formas narrativas e agentes 

narradores legitimados. Vezes é a História, vezes é o Jornalismo. No caso específico do 

viés Jornalístico, como o disse Viviane Maldonado e também o refere Ingo Sarlet, a 

liberdade de informação, que sempre é colocada em choque com a intimidade – um dos 

fundamentos do direito ao esquecimento – fica limitada, uma vez mais, pelo interesse 

público. Os autores usam outros jogos de palavras, mas, no final, a ideia parece ser a 

mesma: se o fato não tem mais interesse público, não faria mais sentido que continuasse 

a ser retratado, já que teria perdido sua função informativa. O interessante é que, se-

guindo essa mesma lógica expedida tanto pelos autores de referência quanto por nossos 

Tribunais Superiores, se o fato perde a contemporaneidade e, com isso, o viés jornalísti-

co, ganharia, até por força da ideia do distanciamento temporal de que tanto falam esses 

mesmos atores, historicidade. A historicidade, para eles, como já o citamos, radicaria na 

necessidade de um distanciamento temporal para que o fato pudesse passar a fazer parte 

do cabedal histórico-moral-pedagógico da comunidade. Só que esse fato cairia na cate-

goria de histórico já eivado da pecha de ilícito, em razão do mesmo transcurso do tem-

po. Parece-nos paradoxal. Se, com o fim do interesse jornalístico surge o interesse histó-

rico – na lógica que ali se desenvolve – como pode o transcurso do tempo tornar o uso 

público do fato ilícito em si mesmo? Uma de duas: ou essa ilicitude pelo passar do tem-

po só serve para os casos de narrativa jornalística, que perderia a legitimidade para o 

uso do fato, ou não há saída e a narrativa fica interditada, inclusive para o pesquisador 

em História. Como já o dissemos acima, repisamos: se se pretendesse produzir uma 

obra da História dos Processos Judiciais do Rio de Janeiro do Século XX, seria possível 

usar, licitamente, o caso Jurandir Gomes de França como um dos exemplos de erros 

grassos do nosso Sistema de Justiça Penal? No caso específico de Jurandir, o pleito era 

indenizatório. E a indenização lhe foi conferida. No bojo da discussão sobre a reparação 

do dano causado pela TV Globo é que se levanta a questão do esquecimento, que nem 
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era o pedido, mas o fundamento do pedido de reparação. Entretanto, as consequências 

precisam ser sopesadas.  

O segundo ponto, ainda sobre a questão do transcurso do tempo como construtor 

da ilicitude do uso de uma informação que envolva determinada pessoa, é a constituição 

de sua historicidade pelo transcurso do tempo. Embora o tempo possa transformar o 

lícito em ilícito, é esse mesmo tempo, conforme a lógica do direito de pensá-lo acerca 

da qual tanto vimos insistindo, que vai ser fator necessário para que se possa pensar em 

esquecimento, na forma do controle da projeção de identidade na esfera pública. Isto é, 

os autores que tratam sobre o tema do esquecimento propõem que a pretensão não abar-

car fatos contemporâneos. Por isso, costumam indicar a ausência de contemporaneidade 

entre o fato e seus usos na esfera pública como um dos sustentos do pleito ao olvido. 

Isto é, os acontecimentos que se podem esquecer são aqueles que, distantes no tempo, 

não se revelam mais consentâneos com a identidade, a vida, a realidade do titular dos 

direitos da personalidade.  

Teremos a oportunidade voltar a esse tema com mais acuidade, nos capítulos fi-

nais deste trabalho, já que esses usos do tempo são paradoxais e problemáticos, especi-

almente quando se tenta compreender qual a noção de tempo com a qual labora o direi-

to, nesses casos.  

 

 

2.3.1.4. Ausência de historicidade e relevância informativa 

 

 

Aqui está um dos principais problemas da interseção entre Direito e História, a 

partir da lógica do direito ao esquecimento. Acredito que seja o ponto mais frágil da 

argumentação jurídica e o mais problemático, quando se olha com o vezo da História. 

Como teremos a oportunidade de construir com mais detalhes na sequência, penso que a 

maneira como se narra a performação do Direito ao esquecimento é, sem sombra de 

dúvidas, o Direito atribuindo um lugar para a História, a partir dele mesmo.  

Isto é, sem lidar com as metodologias e com os mecanismos da História e do 

ofício de historiador, o direito pretende fixar o lugar da história e, mais que isso, separar 
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objetos legítimos e ilegítimos para a História, estes últimos, enfim “excluídos ou censu-

rados” (CHARTIER, 2015, p. 18). Além do mais, pensamos, não parece haver uma pre-

ocupação adequada em separar a narrativa histórica da pesquisa histórica, mas, de certa 

forma, constituir a História aos moldes jurídicos como o legítimo julgador da veracida-

de e guardadora de memória. 

De toda forma, resumamos o raciocínio. De acordo com os cultores do direito ao 

esquecimento, só é possível pleitear o olvido, o apagamento, a desindexação, a interdi-

ção à narrativa pública de fatos que não se revistam de uma historicidade. E essa histo-

ricidade estaria medida pelo interesse público na informação e o interesse público é 

concebido como a medida da relevância que esse tal fato tivesse para a formação de 

uma memória coletiva, pensada a partir da uma noção de história de Estado15. Essa lógi-

ca do interesse público matizado pela força pedagógica do exemplo histórico como ge-

rador de uma certa ideia de historicidade – e, também, marcador da relevância da infor-

mação – está presente em praticamente toda a narrativa sobre o esquecimento, tanto na 

doutrina do direito quanto nos julgamentos dos casos paradigmáticos. É comum ver os 

atores envolvidos na construção do pensamento da pretensão jurídica ao olvido formata-

rem seu raciocínio sobre a lógica de que fatos que possam servir para algum tipo de 

aperfeiçoamento, evolução, aprendizado coletivo são relevantes e, portanto, históricos e, 

assim, de interesse público e, enfim, inexpurgáveis! O problema, para nós, está na forma 

como esse pensamento é construído, porque ele tem por pressuposto uma ideia de His-

tória e do papel desta que não se sustenta, contemporaneamente. Parece-se nos que a 

base do raciocínio é a lógica de uma história que ensina pelos exemplos, lógica que faria 

com que, a ausência de exemplaridade do fato e de sua narrativa – que parecem andar 

juntos na forma como esquecimento é colocado – o tornasse a-Histórico ou, em outras 

palavras, fora das possibilidades do campo de pesquisa historiográfico e, enfim, interdi-

tado! 

 
15 Sobre esse tema, remetemos ao capítulo sétimo desta tese. Foi possível perceber durante nossa investi-
gação que os atores jurídicos envolvidos na discussão sobre o direito ao esquecimento têm uma certa 
preferência por compreender como históricos aqueles acontecimentos que envolvem personagens públi-
cos no sentido político do termo, especialmente nomes da história política do estado brasileiro. Veja-se a 
frase usada como epígrafe para este trabalho: “Aída Curi não é Getúlio Vargas”. Esse tipo de raciocínio 
está em expresso em todos os textos, jurisprudenciais ou doutrinários, em maior ou menor medida, e tem 
por sustentação a lógica da historicidade pelo interesse público. 
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Vejamos. Por ocasião do improvimento do recurso de apelação interposto pela 

família de Aída Curi, ainda perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

um dos argumentos utilizados para não se acatar o pedido indenizatório desses foi que: 

O esquecimento não é o caminho salvador para tudo. Muitas vezes é 
necessário reviver o passado para que as novas gerações fiquem aler-
tadas e repensem alguns procedimentos do presente. (BRASIL, 2016, 
p. 1220) 

 

E, nas contrarrazões do recurso especial interposto pela Família Curi, a TV 

Globo aduziu, acerca do programa Linha Direta Justiça, que: 

Em resumo, tratava-se de programa jornalístico que buscava informar 
os telespectadores sobre fatos que marcaram fortemente a sua época e, 
por suas peculiaridades, ainda são de interesse de toda a coletividade. 
(BRASIL, 2016, p. 1238) 

 

Argumento repisado na Audiência Pública perante o Supremo Tribunal Federal, 

quando da discussão sobre o Direito ao Esquecimento: 

Afirma que ao caso concreto aplica-se o princípio da proporcionalida-
de, pelo qual, caracterizado o conflito entre direitos personalíssimos e 
a liberdade de imprensa, deverá prevalecer esta última sempre que os 
fatos forem de interesse geral e possuírem relevância social, tais como 
aqueles que ensejaram a presente ação. (BRASIL, 2016, p. 18)  

 

O que se percebe, com certo grau de facilidade, é que, para os juristas pesquisa-

dos e que tratam sobre o direito ao esquecimento, seja no âmbito da doutrina, seja no 

espaço da jurisprudência, têm semelhante raciocínio e laboram ao redor dele: se o fato 

contém interesse público – como teremos a oportunidade de discutir com mais vigor à 

frente – é histórico e se é histórico tem relevância. E, se em relevância, não pode ser 

esquecido. E o que seria essa relevância chamada de informativa? 

A doutrina jurídica propõe que o direito ao esquecimento só poderia incidir so-

bre fatos que, em razão do transcurso daquele prazo de que falamos anteriormente, tor-

nem-se sem relevância informativa. A expressão é ruim e a explicação que se dá para 

ela não é melhor. Segundo Sarlet:  

(...) em questões primordialmente cíveis, i.e., sem qualquer repercus-
são criminal, caberá tão somente analisar se a informação que se pre-
tende excluir do acesso público ainda poderá projetar alguma função 
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social, no que tange ao seu potencial educativo, formador, pedagógico 
ou protetivo de terceiros. (SARLET, 2019, p. 199) 

 

Um pouco adiante, quando tratarmos sobre os usos pelo direito de algumas cate-

gorias do pensamento historiográfico, teremos a chance de refletir um pouco mais sobre 

essa ideia de que haja necessariamente algum tipo de instrução ético-social pelo evento 

histórico. Mas parece que esse argumento é importante, vez que o mencionado autor 

ainda redige nota de rodapé, na mesma página, a fim de esclarecer que: 

Cabe relembrar que fatos dotados de contornos históricos, sabidamen-
te, não permitirão seja vislumbrado tal esgotamento de relevância in-
formativa, na medida em que são eles, conceitualmente, ocorrências 
pretéritas cuja importância persistirá durante o transcurso dos séculos, 
sem que haja uma supressão completa de sua importância. (SARLET, 
2019, p. 199) 

 

E vamos mais: 

O conceito de notícias de relevância pública enfeixa as notícias rele-
vantes para decisões importantes do indivíduo na sociedade. Em prin-
cípio, notícias necessárias para proteger a saúde ou a segurança públi-
ca, ou para prevenir que o público seja iludido por mensagens ou 
ações de indivíduos que postulam a confiança da sociedade têm, pri-
ma facie, peso apto para superar a garantia da privacidade (MENDES, 
2007, p. 373). 

 

Neste contexto há dois problemas, acreditamos. Em primeiro lugar, os casos-

paradigma com os quais tratamos, o Caso Aída Curi e o Caso da Chacina da Candelária, 

têm o mesmo enfoque e a mesma causa de pedir: o uso pela TV Globo de situações re-

ais, pretéritas, que envolviam pessoas que preferiam não serem lembradas por aquelas 

situações, seja porque foram seus personagens diretos e sofrem com a lembrança ou 

porque, mesmo que indiretamente, a memória do evento lhes traga algum tipo de trans-

torno, de constrangimento. Assim, o mote para o pedido de reparação de danos foi o uso 

indevido da vida e morte de Aída pela TV Globo em um mesmo programa de televisão: 

o Linha Direta Justiça.  

O mencionado programa foi definido diversas vezes nos muitos documentos que 

tratam sobre os casos. Em um deles, o Ministro Luis Felipe Salomão, no julgamento do 

Recurso Especial Nº 1.334.097 – RJ, em 2013, em que se tratava da pretensão de Juran-



81 
 

 
 

dir Gomes França em ser desvinculado da narrativa acerca do processo criminal da 

Chacina da Candelária, disse o seguinte: 

A principal técnica utilizada pelo Linha Direta é a conjugação de jor-
nalismo e dramatização. A transposição de imagens e dados jornalísti-
cos (fotos dos suspeitos, depoimentos dos familiares da vítima e de 
testemunhas, depoimentos de policiais e promotores responsáveis pelo 
caso) para o ambiente de dramatização se faz muitas vezes de maneira 
bastante sutil, de modo a criar no telespectador a certeza de que os fa-
tos se passaram exatamente da maneira como estão sendo mostrados 
pelos esquetes de simulação. 

 

Já a TV Globo, quando tinha de definir a forma de ser do programa, o fazia as-

sim: 

 

(...) ressalta que o programa “Linha Direta Justiça” cinge-se a noticiar 
fatos públicos, fartamente divulgados e que constituem casos crimi-
nais célebres de grande repercussão no passado, cujo interesse público 
não se apagou, sobretudo porque não totalmente esclarecidos – exata-
mente como no caso da Chacina da Candelária. Acresce, nessa linha 
argumentativa, que grande parte do programa é mera reexibição de 
matérias jornalísticas, imagens e informações da época dos fatos, que 
podem ser facilmente acessadas por qualquer cidadão em arquivos 
públicos e, não raro, em documentos públicos (como inquéritos poli-
ciais e ações penais). E, por fim, dá relevo ao fato de que não foi alte-
rada a verdade da dinâmica do evento. (TJRJ, 2009, p. 4)  

 

Percebe-se, aí, uma disputa narrativa interessante para a construção do conceito 

do programa, a fim de torná-lo porta-voz legítimo ou ilegítimo da exposição dos fatos 

objeto dos processos em que fora envolvido. 

O programa Linha Direta – e seu consectário Linha Direta Justiça – foram alvo 

de questionamento enquanto existiram. Tanto que há obra de pesquisa em Criminologia 

que versou exclusivamente sobre ele. O trabalho do Professor Kleber Mendonça A Pu-

nição pela Audiência: Um estudo do Linha Direta, publicado em 2002, que versava 

sobre os problemas do apelo midiático nos casos criminais, afirmava que o programa 

trazia, naquele momento, uma nova forma de produzir e vender notícias, “uma constru-

ção elaborada a partir de uma complexa rede de significação” que conectava elementos 

da teledramaturgia, a partir de simulações e reconstituições com atores, com imagens 

jornalística atinentes ao acontecimento real. Essa forma narrativa do programa Linha 

Direta, segundo Mendonça, fazia o uso da simulação, como dito, o que produzia uma 

narrativa cativante: “o programa abre mão de alguns recursos característicos da objeti-
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vidade fira do jornalismo tradicional, mas em momento algum irá abandonar seu papel 

de veiculador de (supostas) verdades.” (MENDONÇA, 2002, p. 19). E essa forma de 

produzir notícia acabou se transformando em dos pontos principais da discussão judici-

al, nos casos aqui discutidos. Isso porque, enfim, “Desde sempre se reconheceu que a 

verdade é uma limitação à liberdade de informar. Vale dizer que a liberdade de infor-

mação deve sucumbir perante a notícia inverídica, como preceituam diversos preceden-

tes da Casa.” (BRASIL, 2013, p. 44). 

E, assim, o problema está posto: para ser porta-voz legítimo de uma informação 

e, portanto, falar a verdade, o Linha Direta precisaria fazer jornalismo, pensado aí como 

uma narrativa objetiva e verdadeira – a partir da verificabilidade de tudo quanto se afir-

masse – das situações descritas. E isso acabou se tornando um dos elementos estruturan-

tes da discussão sobre o esquecimento, no Superior Tribunal de Justiça, fazendo com a 

TV Globo tivesse, inclusive, de defender o caráter jornalístico do programa.  

O segundo problema, retomamos, diz respeito aos usos não jornalísticos que se 

pudessem fazer dos eventos pretensamente esquecíveis, como, por exemplo, funcionar 

como base da pesquisa histórica. Precisaria, também, nesse caso, o resultado desse tipo 

de trabalho ser informativo para que tivesse a licença para continuar ser narrado? Ou, 

nesse caso, a pretensa relevância informativa se transformaria na ideia estranha de his-

toricidade com que laboram esses mesmos atores jurídicos? As coisas parecem, ao final, 

paradoxais. Em mais de um momento, se verificam trechos em que se justifica o não-

esquecimento pela relevância histórica. Mas, ao mesmo tempo, se justifica o esqueci-

mento pela transformação do lícito em ilícito pelo transcorrer simples do tempo. O que 

faz, ao final, se pensar se o Direito é realmente o espaço para essa discussão ou não! 

Huyssen (2000, p. 19) nos assombra: é possível regular juridicamente a memória? 

Enfim, esses seriam os elementos que estruturariam o esquecimento do ponto de 

vista jurídico. E é sobre eles que se debruçará, na sequência, para a verificação de um 

dos pontos fundamentais de nosso trabalho: a maneira como o direito faz uso de algu-

mas categorias da historiografia para conceber a sua narrativa acerca do esquecimento, 

formatando um pensamento que produz efeitos para muito além da esfera jurídica. 
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CAPÍTULO 3 – AS VERSÕES PARA O DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

 

Estamos convencidos de que um dos paradoxos fundamentais da atual constru-

ção jurídica brasileira acerca do Direito ao Esquecimento está, justamente, na tentativa 

de abarcar, dentro de um mesmo instituto, situações que parecem não ser semelhantes o 

bastante para ocupar a mesma categoria conceitual e, dessa forma, reger-se pelos mes-

mos princípios e determinações legais. Assim, no presente capítulo, buscamos demons-

trar que se tem chamado muitas e diversas coisas de Direito ao Esquecimento. E, ao 

fazer isso, há mais dificuldades do que esclarecimentos. Situações relacionadas à inde-

xação pelos motores de busca na internet, ao uso de eventos e fatos reais por agências 

de notícia, a um direito à ressocialização dos sentenciados criminais, a não se apagarem 

eventos traumáticos da trajetória política de um Estado, ao controle dos dados pessoais 

na internet e à dimensão pública da personalidade colocam-se, em regra, sob um mesmo 

guarda-chuva terminológico e, pretensamente, conceitual: o direito ao esquecimento1. O 

que já concluímos é que essa conjugação gera mais inconvenientes de compreensão do 

que, propriamente, facilidade de utilização. Como pretendemos desenvolver, neste pon-

to, alguma tipologia do esquecimento e, de alguma maneira, fornecer uma contribuição 

para a discussão jurídica do tema, precisaremos verticalizar alguns temas mais afeitos 

ao Direito, tornando a escrita mais repleta de maneirismos e jargões jurídicos e, por 

consequência, o texto mais longo. 

Para o desenvolvimento do trabalho e para a tentativa de verificação da hipótese 

aqui aventada, assumiremos que “Direito ao Esquecimento” não é uma expressão ímpar 

de significado, ao menos quando se observam os muitos mundos jurídicos em que foi 

utilizado. Muito pelo contrário! É possível vislumbrar diversas versões para ele, con-

forme o espaço de discussão em que é levantado, conforme os direitos que se colocam 

em choque, e, especialmente, conforme o sujeito que aduz a tese em seu favor. No en-
 

1 Cécile de Terwangne, em um bom texto sobre o direito ao esquecimento no marco da privacidade na 
internet, também propõe uma tipologia “dos direitos” ao esquecimento. Segundo a professora da Univer-
sidade Namur, Bélgica, “Este derecho presenta tres facetas: el derecho al olvido del pasado judicial, el 
derecho al olvido establecido por la legislación de protección de datos y un nuevo derecho digital y aún 
polémico al olvido, que equivaldría a la atribución de una fecha de caducidad a los datos personales o que 
debería ser aplicable en el contexto específico de las redes sociales.” (TERWANGNE, 2012, p. 53) 
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tanto, como se vê, existem alguns argumentos gerais que podem ser encontrados em 

todas as construções acerca da pretensão ao olvido. E, no final das contas, todas as faces 

que o direito ao esquecimento tem mostrado se explicitam no interior de uma noção 

propriamente jurídica da temporalidade. A permanência e a mudança são elementos 

formadores e paradoxais, ao mesmo tempo, da ideia do jurídico. 

François Ost (2005), um dos jusfilósofos mais mencionados pela doutrina jurídi-

ca quando se tematiza a pretensão ao esquecimento, descreve a justa medida temporal 

do Direito, ao articular permanência e mudança, características do tempo do Direito, a 

partir de uma tensão que ele julga haver entre um risco de imobilidade, característica de 

um tempo petrificado, e uma ausência de continuidade, que identifica um tempo exage-

radamente móvel, que, tomando, como já mencionado, o direito como instituidor do 

ambiente social, colocaria as ações coletivas submetidas a uma espécie de medo duplo: 

de um lado, o receio de um passado permanente, preso na irreversibilidade do que já se 

deu, que se perpetua eternamente; e, do outro, o temor de futuro incerto, indeterminado, 

“cuja radical imprevisibilidade priva de qualquer referência”. (OST, 2005, p.38). Esse 

duplo temor, ainda segundo autor, faria com que todas as sociedades tivessem meca-

nismos genéricos de “desligar o passado e ligar o futuro”, produzindo um tempo público 

jurisdicizado, em que perdão e promessa se tornam instrumentos sociais relevantes para 

a construção de um tempo público em que haja instituições e institutos capazes de “sol-

dar o passado”, “libertando-o do ciclo sem fim da vingança e do ressentimento”; e ou-

tras tantas que tenham aptidão para dar crédito a um futuro – incerto como é de ser –

“através de antecipações normativas que irão balizar de um momento em diante seu 

desenvolvimento.” (OST, 2005, p 39). Assim, como já o dissemos, vinculado que é do 

seu passado institucional, o Direito é, também algo que precisa se projetar para um de-

vir. 

Memória, perdão, promessa e retomada da discussão são as quatro “figuras de 

retemporalização”, assim nomeadas por Ost (2005, p. 38) e sobre as quais o autor se 

debruçará ao longo da obra. Especialmente sobre o perdão, associado por ele à memó-

ria, um perdão público-jurídico, este, de certa forma, seria algo como um esquecimento 

programado de que o Direito poderia ser um instrumento, visto que, embora sempre 

creditário de um ato de memória instituidor – “tradição imemorial de costumes ances-

trais, procedimentos judiciais, uma doutrina canônica, direitos inderrogáveis” – o Direi-

to não pode prescindir de outras instituições “capazes de inovação” (OST, 2005, p. 40). 
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Assim, no contexto do pensamento de François Ost, o esquecimento teria essa função de 

trânsito entre perdão e promessa, entre a memória e a possibilidade de construção de 

novos horizontes para o Direito.  

Para além do Direito e das Instituições do Direito, o esquecimento se coloca co-

mo pretensão individual e assim é identificado, também, como uma decorrência da pró-

pria personalidade, não somente como uma ferramenta público-coletiva, com antes 

mencionamos. O esquecimento, seria, ao ultrapassar o campo de uma memória pública, 

já do ponto de vista dos direitos individuais e dos sujeitos de direitos, uma prerrogativa 

subjetiva, sustentada em dois pilares, essencialmente: a titularidade dos direitos da per-

sonalidade – dentre eles o controle sobre a identidade pessoal projetada na esfera públi-

ca – e a intimidade. Esse passado individual com o qual temos de conviver, senão ins-

culpido no rosto refletido no espelho, recordado insistentemente pela memória total da 

internet. Se levamos em conta a proposta de Hanna Arendt, em Entre o Passado e o 

Futuro, de que cada um de nós se coloca – “está” – na fratura entre passado e futuro, a 

tensão complexa entre esses dois momentos contra o qual lutaríamos caracterizaria essa 

nossa estada finita na permanência, não podendo, pois, o passado representar um fardo a 

se transportar para sempre (ARENDT, 2016, p. 27), produzindo, dentro do universo da 

prática jurídica, a discussão que estamos tentando compreender nesta tese: posso ser 

titular do controle total da minha representação pessoal e das narrativas que delas, por-

ventura, venham a ser feitas? 

Parece, pois, que a ideia-força que sustenta a proposta jurídica do direito ao es-

quecimento é uma certa noção de reconciliação, marcadamente de reconciliação do su-

jeito com a coletividade em que se insere e com sua própria identidade, em qualquer das 

concepções que essa pretensão assuma, à luz de uma coetaneidade entre narrativa e re-

presentação de si. Até por isso, como se perceberá na sequência, as principais utiliza-

ções da pretensão ao olvido, ao menos na ordem jurídica brasileira, estão na esfera do 

Direito Penal – na proposta de perda de efeitos dos antecedentes e da reincidência cri-

minal; e na esfera não-penal, na busca pelo impedimento da narrativa pública acerca de 

fatos dos quais a pessoa que nele se envolveu pretenda ver-se desvinculada. 

Enfim, seguindo uma vez mais o próprio François Ost, pode-se dizer que 

(...) o direto ao esquecimento, consagrado pela jurisprudência, surge 
mais claramente com uma das múltiplas facetas do direto a respeito da 
vida privada. Uma vez que, personagem pública ou não, fomos lança-
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dos diante da cena e colocados sob os projetores da atualidade – mui-
tas vezes, é preciso dizer, uma atualidade penal –, temos o direto, de-
pois de determinado tempo, de sermos deixados em paz e a recair no 
esquecimento e no anonimato, do qual jamais queríamos ter saído. 
(OST, 2005, p. 160-161). 

 

Perdão e promessa, passado e futuro: elementos constituidores de um tempo pú-

blico-jurídico e razões de ser das pretensões individuais ao esquecimento. 

No interior da discussão jurisprudencial, para além de toda a construção teórico-

dogmática sobre o tema, toma-se como ponto de partida para compreender o que se 

chama de Direito ao Esquecimento, neste trabalho, os julgados proferidos pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, em algumas decisões que serão 

oportunamente coligidas nos textos, e, marcadamente, nos casos-paradigma do trabalho: 

o chamado caso Aída Curi e o conhecido processo criminal da Chacina da Candelária – 

especificamente a pretensão de Jurandir Gomes França –, que teremos a oportunidade 

de discutir em maiores detalhes. A importância desses casos está que, no primeiro, no 

processo manejado pela Família de Aída Curi, houve a intervenção dos dois Tribunais 

mencionados e há a utilização de raciocínios jurídicos que se pretendem ancorados em 

conceitos da Ciência de História, visto remeterem-se a eles, e que perpassam a discus-

são sobre “a ausência de contemporaneidade da notícia de fatos passados”; a existência 

de um direito “consistente em não se submeterem a desnecessárias lembranças de fatos 

passados que lhes causaram, por si, inesquecíveis feridas”; “a questão da historicidade 

do fato narrado”( BRASIL, 2013), dentre outros; e o segundo, quando se julgou a pre-

tensão de Jurandir Gomes França, viu-se a construção de uma narrativa muito parecida 

com aquela trazida nas decisões do processo da Família Curi mas, no final, culminando 

em decisão absolutamente oposta, com algumas nuances argumentativas que merecem 

ser destacadas, como o serão.  

Na oportunidade do julgamento que se utiliza como ponto de partida para este 

estudo, o caso Aída Curi, quando ainda tramitava pelo Superior Tribunal de Justiça, o 

Ministro-Relator, demarcando o que se falou acima, afirmou: 

Não tenho dúvida, com antes salientado, em afirmar que, em princí-
pio, com os condenados que cumpriam pena e os absolvidos que se 
envolveram em processo-crime, as vítimas de crimes e seus familiares 
têm direto ao esquecimento –se assim desejarem –, direito esse consis-
tente em não submeterem a desnecessárias lembranças de fatos passa-
dos que lhes causaram, por si, inesquecíveis feridas. [...] Não obstante 
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isso, assim como o direto ao esquecimento do ofensor – condenado e 
já penalizado – deve ser ponderado pela questão da historicidade do 
fato narrado, assim também o direto dos ofendidos deve observar esse 
mesmo parâmetro. (BRASIL, 2013, p. 39) 

 

Além de outros detalhes, tal voto deixa explicitada a tensão que se pretende in-

vestigar com o presente trabalho: de um lado, o direito fundamental ao esquecimento – 

derivado da dignidade da pessoa humana e da privacidade, pilares constitucionais brasi-

leiros – que relacionaria o esquecimento ao perdão, distanciando os envolvidos da lem-

brança dolorosa de um determinado evento, dando a eles a possibilidade perdoada de 

direção da sua identidade na esfera pública e um certo controle sobre sua projeção; e, de 

outro, a historicidade desse evento e sua importância na autocompreensão das institui-

ções jurídicas e do próprio direito, afinal, esses fatos concretos são imprescindíveis para 

que o direito seja o que é e as decisões decorrentes dele sejam o que são.  

No entanto, e isto integrará a hipótese deste trabalho, entende-se que há algum 

nível de confusão na forma como o judiciário brasileiro – ao menos os tribunais superi-

ores – lida com a historicidade dos eventos e sua relevância para a narrativa do direito 

enquanto prática. Ainda no voto do relator, mencionado acima, é possível ver o seguinte 

trecho: 

Não obstante isso, assim como o direito ao esquecimento do ofensor – 
condenado e já penalizado – deve ser ponderado pela questão da histo-
ricidade do fato narrado, assim também o direito dos ofendidos deve 
observar esse mesmo parâmetro. Em um crime de repercussão nacio-
nal, a vítima – por torpeza do destino – frequentemente se torna ele-
mento indissociável do delito, circunstância que, na generalidade das 
vezes, inviabiliza a narrativa do crime caso se pretenda omitir a figura 
do ofendido. (BRASIL, 2013, p. 40) 

 

Com se afirmou anteriormente, ao crime, por si só, parece subjazer um natural 

interesse público, que tem mais dificuldade em ceder, diante da pretensão ao olvido. Ao 

menos é assim que, em alguns momentos a discussão doutrinária e jurisprudencial sobre 

o esquecimento se organiza. Esse interesse público, que é, em alguma medida, satisfeito 

pela publicidade do processo penal, como teremos a oportunidade de tratar um pouco 

adiante, finca raízes essencialmente na fiscalização social da resposta estatal que será 

dada ao fato e na ideia de que o crime é um acontecimento que irrita o ambiente social e 

que precisa de uma reação social que lhe dê uma memória de exemplaridade. Se é as-
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sim, o interesse público que orbita o fenômeno criminal tende a só desaparecer na me-

dida em que também se esgota a eficiência ético-exemplar da resposta penal conferida 

ao fato criminoso, a qual, certamente, daria seu último suspiro com a extinção da pena 

ou com absolvição, ambas consumadas irreversivelmente; ou, mais tardiamente, com a 

desusada reabilitação; e mais antecipadamente com os institutos de perdão público, co-

mo a anistia ou a prescrição penais. 

Ainda no caso Aída Curi, em seu voto vencido, a Ministra Maria Isabel Galotti, 

afirmou que  

Considero relevante argumentação dos autores de que, com se trata de 
fato ocorrido na década de cinquenta, não há atualidade necessária par 
que se entenda que se trata de programa jornalístico. Não há o interes-
se público envolvido na divulgação de crimes que ainda estão em fase 
persecução criminal. Já houve o cumprimento das penas dos condena-
dos e a retratada era uma pessoa comum, uma moça qualquer da cida-
de do Rio de Janeiro. (...) O episódio de televisão aqui comentado não 
retratou investigação ou documentário acera da vida ou de fato que 
envolvesse personagem da história do País, ou pessoa que, pelo seu 
modo de vida, por suas atitudes, ensejasse mitigação de seu direto à 
intimidade, com políticos ou atores famosos. (BRASIL, 2013, p. 46) 

 

Com seu voto, a Ministra levou a narrativa para um outro caminho e nos direci-

onou, claramente, para a forma como a noção de fato histórico estava sendo tratada e 

qual eram os contornos da discussão ali colocada. Chamaram a atenção dois aspectos do 

voto da citada Ministra: a) A discussão sobre o limite do interesse público no conheci-

mento de casos judiciais particulares, marcando a tensão entre autonomia pública e au-

tonomia privada, e, acha-se, confundindo a “curiosidade midiática” com a contribuição 

que esses eventos dão para a compreensão pública do direito como prática; b) Uma vi-

são de história inapropriada, vez que aponta para uma suposta relevância histórica tão-

só de grandes personagens protagonistas de grandes fatos, retornando a uma matriz his-

tórica de fundo metódico (REIS, 2011, p.24) como essa fosse apenas a história de quan-

do “os grandes heróis produziram os seus grandes feitos” (REIS, 2011, p. 37), negligen-

ciando a história do homem comum (BLOCH, 2001), a história social (HOBSBAWM, 

2013) a possibilidade de que esse “comum” possa produzir de forma importante a iden-

tidade do jurídico. 

Até este ponto, entendíamos que um dos principais problemas de toda essa cons-

trução multifacetada do esquecimento era que essas maneiras um pouco distorcidas de 
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compreender a própria historicidade do direito contribuiria para a negação de uma nar-

rativa coerente do fenômeno jurídico. Isto é, entendíamos que o esquecimento – aqui 

tomado como possibilidade de apagamento voluntário de eventos que poderiam ser 

componentes imprescindíveis da própria trajetória de institutos jurídicos e que dariam 

coerência para as soluções do direito – poderia produzir um direito cuja memória fosse 

incompreensível ou que pudesse ser reescrito sem que os porquês se apresentassem na 

narrativa. Algo como se não se pudesse explicar a Lei de Violência Doméstica e Famili-

ar contra a mulher com a participação indispensável da pessoa Maria da Penha Maia 

Fernandes, sem cuja intervenção as condições concretas para a existência da menciona-

da lei não se aclarariam, tornando o Direito descarnado em relação às pré-condições 

humanas que o produziram.  

A questão de maior significado para o entendimento externado neste trabalho 

eram as consequências desse “apagamento” de fatos da memória jurídica na identifica-

ção da integridade do Direito. Isto é, se o Direito é formado a partir das práticas concre-

tas, que se colocam no tempo e espaço e tem sentido nessa conexão espaço-temporal, 

situações concretas com agentes concretos podem – e normalmente são – o ponto de 

partida para a formulação de soluções jurídicas. Isto é, muito do que há na legislação 

nacional – especialmente a partir da redemocratização pela Constituição Cidadã de 1988 

– decorreu de situações emblemáticas, marcantes, que tiveram personagens reais que 

colaboraram que essas formulações. Foi assim com a Lei 11.343/06, que trata da vio-

lência doméstica e familiar contra a mulher, como dito acima; foi assim com a Lei 

12.650/12, que trata da prescrição dos crimes sexuais praticados contra crianças e ado-

lescentes, tratada por Lei Joanna Maranhão, e muitos outros casos. A formação de nossa 

identidade jurídica passa, portanto, pelo conhecimento dos casos e das pessoas envolvi-

das neles que deram azo às propostas de lei.  

Se essas pessoas e seus fatos pudessem ser, por determinação judicial, “apaga-

dos” voluntariamente de nossa memória jurídica, o testemunho histórico acerca da for-

mação da nossa identidade estaria comprometido? E esse comprometimento poderia 

facilitar que se pudesse “quebrar” com a necessidade de respeito à integridade do Direi-

to? 

Entretanto, à medida em que avançávamos, percebíamos que esse talvez fosse o 

menos complexo dos problemas relacionados às muitas formas de ver o esquecimento, 
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já que, para além das consequências que poderiam advir de um esquecimento institucio-

nalizado pelo direito era mais necessário compreender os fundamentos do raciocínio 

expedido na sua construções e tentar compreender a lógica narrativa que se encontra na 

discussão. 

Da pesquisa realizada nas decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supre-

mo Tribunal Federal, bem como nas tentativas doutrinário-jurídicas de estabelecimento 

do desenho do olvido como um direito, conforme recorte já mencionado, foi possível 

retirar quatro significados para um “Direito Ao Esquecimento”: a) no contexto da justiça 

de transição e dos resgates da memória para fins de reconciliação histórica com o passa-

do, vê-se o direito ao esquecimento como um direito a não ser esquecido; b) no bojo da 

justiça criminal, vê-se um direito a que sentenças condenatórias do passado, a partir do 

transcurso de um certo período de tempo, ainda não muito bem definido, possam não 

mais significar consequências ruins para o sentenciado pela prática de algum delito, 

como efeito da garantia constitucional insculpida no art. 5º, XLVII, da Constituição da 

República, conhecida como limitação das penas, em que se vedam as penas de caráter 

perpétuo; c) na constituição da personalidade no ambiente virtualizado das redes de 

computador, encontra-se um direito ao esquecimento como a garantia de se poder con-

trolar os usos de dados pessoais; e, por fim, d) o direito ao esquecimento com um dos 

direitos da personalidade, sem relação com eventos criminosos, das pessoas comuns de 

poderem ser desvinculadas com acontecimentos do seu passado.  

Na sequência, fazemos uma tentativa de compreensão de cada um desses vieses, 

a partir das características que se tem dado, na doutrina jurídica e nas decisões judiciais 

dos tribunais superiores acerca da pretensão ao esquecimento. Pretendemos, essencial-

mente, duas coisas: a) em primeiro lugar, entender as diferenças entre essas concepções; 

b) depois, articular os principais elementos dessas definições, que cruzam o universo da 

História, com a ideia de que o Direito usa a História, a Historiografia e alguns conceitos 

supostamente historiográficos para dar sustentação às suas construções, entretanto, de 

forma bastante alheia a como esses termos têm sido usados na História. O cerne deste 

capítulo é ver como o direito constrói a narrativa do esquecimento a partir da História, 

mas sem envolver a História.  
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3.1. O direito ao esquecimento como controle informativo e de dados nas redes de 

computadores 

 

 

Como já tratamos anteriormente, uma das principais questões que envolvem o 

direito ao esquecimento é o controle dos dados pessoais utilizados na grande rede mun-

dial de computadores. Inclusive, grande parte dos trabalhos acadêmicos que se dedicam 

a explicar a pretensão ao olvido trabalham duas frentes, principalmente: a) a possibili-

dade de desindexação de pessoas em relação a fatos, nos motores de busca na internet, 

como Google, Yahoo, por exemplo; e b) o controle do uso e acesso a dados pessoas 

disponibilizados, de forma voluntária, na Internet, como os casos de fotos, vídeos e pos-

tagens em redes sociais. Assim, costuma-se dizer que haveria uma prerrogativa indivi-

dual a pretender ter o controle do que fica e do que não fica mais disponível online, no 

que diz respeito a informações da própria pessoa. Essa é, essencialmente, a grande dis-

cussão das diretivas da União Europeia mencionadas neste texto. 

 

 

3.1.1. A questão da desindexação 

 

 

Comecemos por um caso recentemente julgado pelo Superior Tribunal de Justi-

ça. Denise Pieri Nunes moveu, em face do Google Brasil Internet Ltda., Yahoo! do Bra-

sil Internet Ltda e Microsoft Informática Ltda. ação cominatória – de obrigação de fazer 

– pretendendo que esses motores de busca desindexassem, “nos resultados das aplica-

ções de busca mantidas pelas recorrentes, de notícias relacionadas às suspeitas de fraude 

no XLI Concurso da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro.” (BRASIL, 2018, p. 3) 

O pleito da autora se sustentava no fato de que a conexão entre seu nome e essas supos-

tas fraudes causariam danos à sua dignidade e privacidade Em primeiro grau, no Rio de 

Janeiro, a sentença lhe foi desfavorável. Entendeu o Juízo da Comarca carioca que os 

motores de busca não eram responsáveis pelo conteúdo disponível na rede (BRASIL, 

2018, p. 3). Já no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a pretensão da autora 
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foi acolhida, com o provimento de sua apelação. Lá, os desembargadores entenderam 

que, no concurso entre o direito de imagem e o direito de informação, prevalecia o pri-

meiro em detrimento do segundo, “com vistas a evitar o exercício da livre circulação de 

fatos noticiosos por tempo imoderado” (BRASIL, 2018, p. 4) 

 Em 2007, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e Seção Rio 

de Janeiro da OAB requereram ao Conselho Nacional de Justiça que investigasse o 

Concurso para a Magistratura organizado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 

2006. Segundo esses órgãos, naquela época havia “Suspeitas de quebra de sigilo e 

fraude para beneficiar filhos, noras, genros e sobrinhos de desembargadores do Tri-

bunal de Justiça do Rio de Janeiro” (CONJUR, 2007)2. E o principal problema do 

Concurso seria a prova de uma das candidatas, justamente a pessoa mencionada 

acima: 

A principal prova usada pelas entidades é o exame prestado pela can-
didata Denise Pieri Nunes. No documento, ela é acusada de reproduzir 
textualmente, em seu exame, o gabarito de uma das provas específicas 
(Direito Tributário). A candidata foi reprovada na prova oral de Tribu-
tário, mas a violação da prova escrita, alega a OAB, compromete o 
concurso, disputado por cerca de 1.800 candidatos. Este fato, segundo 
as entidades, foi constatado pelo examinador Ricardo Aziz Cretton, 
um dos três da banca de Direito Tributário. (EXTRA, 2007)3 

 

Interessantemente, em pesquisa feita no dia 28 de janeiro de 2019, no Google, ao 

se digitar o nome de Denise, a palavra “fraude” é sugerida como complemento e são 

apresentados 9.190 resultados, numa pesquisa de 0,39 segundos, apresentando desde as 

matérias jornalísticas da época, meados de 2007, até o julgamento recente perante a 

Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, maio de 2018.  

E isso não passou desapercebido pelos Ministros do Superior Tribunal de Justi-

ça: 

Neste caso, a recorrida se insurgiu contra o fato de que o resultado 
mais relevante obtido a partir da busca de seu nome, após mais de dois 
anos dos fatos, apontava a notícia de fraude em concurso público da 
magistratura fluminense, no qual havia sido reprovada. Atualmente, o 
fato referido já conta com mais de uma década, e ainda hoje os resul-

 
2 Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2007-mar-15/concurso_juiz_rio_anuladado_fraude>. Aces-
so em: 28 de janeiro de 2019. 
3 Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/rio/concurso-para-juiz-do-tj-do-rio-sob-suspeita-
666299.html>. Acesso em: 28 de janeiro de 2019. 

https://www.conjur.com.br/2007-mar-15/concurso_juiz_rio_anuladado_fraude
https://extra.globo.com/noticias/rio/concurso-para-juiz-do-tj-do-rio-sob-suspeita-666299.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/concurso-para-juiz-do-tj-do-rio-sob-suspeita-666299.html


93 
 

 
 

tados de busca apontam como mais relevantes as notícias a ele relaci-
onadas, como se, ao longo desta década, não houvesse nenhum desdo-
bramento da notícia, nem fatos novos relacionados ao nome da recor-
rida. 

 

No contexto das buscas na internet, é sempre importante lembrar aquilo que se 

convencionou chamar de Efeito Streisand (Streisand effect)4, já que esse pode ser tam-

bém responsável pelo aumento de resultados para buscas feitas na internet em relação a 

determinado fato. Em 2003, o projeto California Coastal Records, uma espécie de banco 

de dados de imagens do litoral da Califórnia, nos Estados Unidos da América, pelas 

lentes do fotógrafo Kenneth Adelman, acabou incluindo em seu acervo fotos tiradas de 

uma mansão em Malibu, pertencente à atriz Barbra Streisand. Segundo Jansen e Martin 

(2015, p. 656), a foto teria sido baixada, antes do processo judicial movido por Strei-

sand, apenas seis vezes, duas delas pelos advogados da atriz. Em razão da repercussão 

pública causada pelo processo, a foto teria sido baixada, então, em mês, 420.000 vezes 

(JANSEN e MARTIN, 2015, p. 656). A ideia aqui é que se a cantora e atriz não houves-

se chamada a atenção para o fato, pelo processo, talvez a foto tivesse ficado no mesmo 

ostracismo em que estava, diferente do que aconteceu com a publicidade causada pela 

própria ação dela. “O caso Streisand desencadeou chamou a atenção para situações aná-

logas em que tentativas de suprimir informação tinha a consequência não intencional de 

estimular uma maior demanda por informação do que ocorreria se nenhuma ação fosse 

tomada.” (JANSEN e MARTIN, 2015, p. 657). Dessa forma, no caso de Denise Pieri 

Nunes, como se pode perceber pelos resultados decorrentes da pesquisa nos motores de 

busca online, há muitos registros criados posteriormente ao processo, fazendo com que 

haja ainda mais informações sobre o caso disponível na internet.  

No julgamento do Recurso Especial 1.660.168/RJ, no Superior Tribunal de Jus-

tiça, a tese do Direito ao Esquecimento foi enfrentada, como fundamento para o pedido 

da recorrida e os casos da Corte Europeia vieram a reboque. Tomando a noção de es-

quecimento como direito de não ser lembrado contra sua vontade acerca de fatos desa-

bonadores do passado, a Ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, entendeu que: “De 

fato, por sua importância para a proteção da privacidade, há de se reconhecer o direito 
 

4 “O nome foi cunhado pelo webbloger Mike Masnick , tendo se tornado um termo utilizado nos casos em 
que um fato até então praticamente anônimo ou despercebido (como uma foto, um vídeo, uma ação judi-
cial) ganha visibilidade mundial através da internet devido à interferência da própria pessoa que se sentia 
incomodada ou ofendida com o objeto, tentando, por algum meio, censurá-lo.” (REIS e COSTA, 2013, p. 
s/n) 
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ao esquecimento, quando as circunstâncias assim determinarem.” (BRASIL, 2018, p. 

12) e que “Apesar de se reconhecer o direito ao esquecimento, em situações bem parti-

culares, o ordenamento jurídico pátrio não permite imputar tal função ao provedor de 

aplicação de buscas, sob o risco de torná-lo um verdadeiro censor digital” (BRASIL, 

2018, p. 13). Por isso, a relatora votou pelo improvimento do recurso, com a manuten-

ção da decisão de primeira instância, que era contrária ao que pretendia Denise. O ar-

gumento principal da Ministra era de que os motores de busca não poderiam ser respon-

sabilizados pelo conteúdo de terceiros na Internet, já que “O ordenamento pátrio vigente 

não permite imputar a um terceiro – que não detém de forma propriamente dita a infor-

mação que se quer ver esquecida – cumprir a função retirar o acesso do público em ge-

ral de determinado conjunto de dados.” (BRASIL, 2018, p. 19). Entretanto, o voto da 

Ministra Nancy Andrighi foi vencido, em votação resolvida por maioria, na Terceira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça. No voto-vencedor, relatado pelo Ministro Mar-

co Aurélio Bellizze, a discussão não era acerca da exclusão dos registros do fato na in-

ternet, mas, apenas, “a instalação de filtros para que o conteúdo não fosse apontado” 

(BRASIL, 2018, p. 25) 

A indexação de dados, explicitada pelo Ministro Marco Bellizze nos autos do 

processo mencionado anteriormente, é uma ferramenta bastante útil no emaranhado 

quando interminável de informações disponíveis na internet. Esses motores de busca 

funcionam pelo “rastreamento e a indexação de trilhões de páginas disponíveis na web, 

possibilitando a localização e organização, segundo critérios internos de classificação e 

relevância das páginas já indexadas e organizadas em sua base de dados”5, atuando de 

forma a aumentar a velocidade das pesquisas e, conforme os mecanismos de cada mo-

tor, criando um sistema de respostas por maior relevância do tema pesquisado, nesse 

grande índice de informações.  

Talvez a grande querela que envolve os sistemas de busca, a par de não serem os 

armazenadores das informações, seja a combinação da crescente eficiência de seus me-

canismos com a capacidade sempre crescente de acumulação de informações que a era 

digital proporcionou. Já mencionamos os efeitos de uma memória total na internet e sua 

incapacidade de esquecer. Juntando com isso com as formas de indexação e busca, ha-

veria a produção de um passado eternamente presente (GHEZZI, PEREIRA e VESNIĆ-

 
5 Informações disponíveis em <https://www.google.com/search/howsearchworks/>. Acesso em 30 de 
janeiro de 2019. 

https://www.google.com/search/howsearchworks/
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ALUJEVIĆ, 2014, p. 84), à distância de um clique. Se, na era da Internet, o volume de 

informações pessoais disponíveis em rede é enorme, a atuação dos mecanismos de pes-

quisa se torna altamente relevante e problemático. Como afirmam Ghezzi, Pereira e 

Vesnić-Alujević, os motores de busca reúnem essas informações, trazendo-as dos mais 

variados contextos, inclusive tirando-as das esferas em que foram alocadas, inicialmen-

te, tornando mais incontrolável quem consegue acessar aquelas informações. E, no fim, 

com esse passado eternamente presente, pode fazer a junção de situações de diversos 

momentos da vida de alguém que, quando se reúnem, passam a gerar situações tormen-

tosas, vexatórias, prejudiciais, dando ensejo, assim, à busca pelo esquecimento, como se 

vem tratando.  

Na esteira do que estamos tratando aqui, há outros autores, no Direito, como o 

próprio Anderson Schreiber (2013) que analisam o esquecimento, no universo digital, 

também por duas frentes: a) o direito de exclusão – apagamento – de registros pessoais 

da rede computadores, quando esses registros não forem mais pertinentes, como, por 

exemplo, ao final de términos de contrato ou de duração de certos deveres (o direito de 

terem seus dados não mais processados e deletados quando não são mais necessários 

para propósitos legítimos (SCHREIBER, 2013, p. 200); b) a possibilidade de desinde-

xação nos motores de busca, na Internet. Nesta última hipótese, o esquecimento seria 

consistente apenas na não vinculação da pessoa a determinados fatos de passado que 

não digam mais respeito à sua identidade atual, projetada na esfera pública, de modo 

que, uma vez que cada dia mais as pessoas vivem uma vida digital intensa, possa aquele 

sujeito ser identificado por aquilo que o constitua contemporaneamente.  

Tratemos da gestão dos dados pessoais. 

 

 

3.1.2. O direito ao esquecimento na nova Lei de Proteção de Dados Pessoais 

 

 

No que diz respeito à rede mundial de computadores e o direito ao esquecimen-

to, merece também alguma atenção a gestão dos dados pessoais. Marcadamente, a ques-

tão do tratamento das informações pessoais, disponibilizadas pelo próprio titular deles, 
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em razão das mais diversas formas contratuais ou por exigências de sistemas públicos. 

Para tratar do tema, até por conta da atualidade da regulamentação que o envolve, pas-

semos a analisar, mesmo que de forma sucinta, a nova Lei de Proteção de Dados brasi-

leira.  

Em agosto de 2018, foi publicada a Lei 13.709 que “dispõe sobre o tratamento 

de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídi-

ca de direito público ou privado (...)” (BRASIL, 2018). O objetivo principal dessa lei, 

em síntese, é regulamentar o gerenciamento de dados por pessoas físicas ou jurídicas, 

públicas ou privadas, levando em conta a obtenção, processamento, tratamento e com-

partilhamento de dados pessoais6, considerados estes como sendo qualquer informação 

relacionada a pessoa natural identificada ou identificável (art. 5º, I). Para os efeitos da 

lei, considera-se tratamento  

toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a 
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodu-
ção, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armaze-
namento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modifica-
ção, comunicação, transferência, difusão ou extração. (Art. 5º, X). 

 

Para o que se investiga neste trabalho, olhando para o direito ao esquecimento 

como um direito de controle sobre suas informações pessoais, como propõe parte da 

doutrina jurídica, é importante analisar os direitos que a Lei atribui ao titular desses da-

dos. O artigo 18 da Lei traz o rol dos direitos do detentor das informações:  

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controla-
dor, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer mo-
mento e mediante requisição: I - confirmação da existência de trata-
mento; II - acesso aos dados; III - correção de dados incompletos, ine-
xatos ou desatualizados; IV - anonimização, bloqueio ou eliminação 
de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade 
com o disposto nesta Lei; V - portabilidade dos dados a outro fornece-
dor de serviço ou produto, mediante requisição expressa e observados 
os segredos comercial e industrial, de acordo com a regulamentação 
do órgão controlador; VI - eliminação dos dados pessoais tratados 
com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 
16 desta Lei; VII - informação das entidades públicas e privadas com 
as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; VIII - in-
formação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre 

 
6 A lei define também os chamados dados pessoais sensíveis, no art. 5º, II, como sendo “dado pessoal 
sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização 
de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou bio-
métrico, quando vinculado a uma pessoa natural; 
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as consequências da negativa; IX - revogação do consentimento, nos 
termos do § 5º do art. 8º desta Lei. (BRASIL, 2018)  

 

Veja-se que a nova regulamentação trouxe, claramente, o direito do titular dos 

dados tratados de obter um apagamento – já que a lei usa expressões como eliminação e 

bloqueio – dos dados tratados, ainda nos casos em que esses tenham sido fornecidos 

com o consentimento do titular, alcançando, pois, as diretrizes do direito ao esqueci-

mento que se veem grassar, por exemplo, nas diretivas da União Europeia, como tratado 

anteriormente, vez que se pode considerar a nossa Legislação como inspirada no mode-

lo europeu (MELLO, 2018) 

Essa eliminação – compreendida pela lei como exclusão de dado ou de conjunto 

de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empre-

gado – marcaria, nos termos da lei, o término do tratamento dos dados pessoais, como 

informa o artigo 15, da Lei 13.709/18. E, veja-se também no mesmo artigo que esse 

término do tratamento ocorreria, dentre outras hipóteses, por simples comunicação do 

titular ao controlador, ressalvadas as hipóteses do artigo 16:  

Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tra-
tamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a 
conservação para as seguintes finalidades: I - cumprimento de obriga-
ção legal ou regulatória pelo controlador; II - estudo por órgão de pes-
quisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pes-
soais; III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos 
de tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou IV - uso exclusivo do 
controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados 
os dados.  

 

Considerando que a lei compreende a anonimização como “utilização de meios 

técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um 

dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo” (Artigo 5º, 

XI), funcionaria esta, também, como uma espécie de esquecimento, de certa forma 

transformando a informação em um dado numérico, que não seria capaz de um relato. 

Enfim, a lei prevê que o descumprimento das restrições e controles por ela im-

postos acarreta a obrigação de reparação, sempre que “o controlador ou o operador que, 

em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem 

dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de 
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dados pessoais” (Artigo 43). Assim, o uso indevido, nos termos da lei, dos dados pesso-

ais resolve-se em perdas e danos, como parece ser o termo de quase todas as querelas 

que envolvem algum tipo de pretensão ao esquecimento.  

 

 

3.2. Direito a não esquecer como um direito coletivo à memória 

 

 

Habermas (2005, p. 214), como já mencionado, propõe que a geração de direito 

legítimo, a partir de um conceito de autonomia política articulado na teoria do discurso, 

precisa de que se mobilizem as liberdades comunicativas dos cidadãos e depende da 

geração de poder comunicativo. Para tratar do conceito de poder comunicativo, o autor 

retoma o pensamento de Arendt, e o coloca, no contexto da teoria do discurso, como 

aquele que surge a partir de homens que atuam tendendo ao entendimento recíproco, 

como “a força geradora de consenso” (HABERMAS, 2005, p. 215). Como disse Arendt 

(2016a), um poder que só se sustentam enquanto há atuação em comum dos homens e 

que se dissipa tão logo eles se afastam. 

Afirma Habermas que o Direito não serve para a regulação de “contextos de in-

teração” em geral, mas sim para a organização de “comunidades jurídicas que em de-

terminadas circunstâncias históricas se afirmam em seu entorno social” (2005, p. 219). 

Quer dizer, o direito precisa internalizar questões relativas à vontade particular dos 

membros daquela determinada comunidade jurídica, não só fins coletivos ou universais, 

de forma que a vontade política e jurídica sejam “expressão de uma forma de vida inter-

subjetivamente compartilhada.” (HABERMAS, 2005, p. 219). 

 Em uma comunidade particular, presa em questões de espaço social e tempo 

histórico, os direitos de participação política são capazes de gerar uma presunção de 

legitimidade para as normas de Direito. E esses direitos, que seriam o espaço para que 

se estabelecessem relações de entendimento, são a base para a noção de poder, de modo 

que o direito torna-se expressão da vontade particular, concreta, dos membros de uma 

comunidade em especial, fazendo com que seja modo de regulação dessas formas de 

vida em particular, sobre o pano de fundo de uma vida intersubjetivamente comparti-
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lhada. A abertura, pois, do direito para questões que se vinculam ao entrelaçamento de 

fins particulares a fins coletivos, diz Habermas (2005), inclui, enfim, no jurídico, a ne-

cessidade de um uso pragmático e ético-político da razão prática. Mais e principalmente 

porque o direito está ligado à busca do alcance de fins coletivos, à persecução desses 

fins – não somente à solução de conflitos. 

Enfim, a aceitabilidade racional ou a validade do direito encontra suporte na sua 

relação com a forma de vida concreta que representa a comunidade, historicamente co-

locada, culturalmente formada. Ou seja, sob pena de os discursos éticos e pragmáticos 

carecerem de objeto, a legitimidade do direito não pode prescindir da faticidade dos 

contextos existentes (HABERMAS, 2002, p. 223). 

Se a forma jurídica está relacionada, intimamente, às formas concretas de vida 

que o produzem, fica evidenciada a necessidade de se reconhecer e – supostamente – 

proteger um direito público à memória coletiva, até porque, como afirma José Emílio 

Medauar Ommati (2016, p. 129), o Direito, como um sistema social, precisa da memó-

ria para que possa funcionar adequadamente. Ou, em outros termos, quando assumimos, 

no contexto deste trabalho, que o direito seja o produto histórico de uma comunidade 

concreta ligada por laços que fazem seus membros perceberem-se como pertencentes à 

uma mesma prática, de certa forma, assumimos, concomitantemente, a necessidade de 

uma construção narrativa coerente da história jurídica dessa mesma comunidade. E essa 

narrativa só se sustenta sobre uma memória pública funcionalizada nas instituições jurí-

dicas, que se pretendam legítimas. 

Alguns autores do campo jurídico (HABERMAS, 2005; OST, 2005; OMMATI, 

2016; SARAPU, 2012) chegam a afirmar que o Direito seleciona o que lembrar e o que 

esquecer (OMMATI, 2016, p. 128) ou a instalar o Direito como lugar de memória, co-

mo o faz Daniel Vieira Sarapu (2012, p. 295) ao afirmar o Direito como “guardião da 

memória social”: 

Assim, quando as ações sociais e políticas – e, portanto, também o di-
reito – fazem referência ao passado social e se apresentam como uma 
parte e uma continuidade dessa história, elas gozam de maior aceita-
ção e legitimidade no corpo social. A memória social jurídica estaria, 
assim, diretamente relacionada à promoção da solidariedade social, ao 
passo que quando o direito se torna amnésico ele produziria anomia e 
desagregação social. (SARAPU, 2012, p. 296) 
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Dessa forma, estaria desenhada uma primeira maneira de compreender um direi-

to à memória: como instrumento funcional de manutenção das tradições jurídicas que 

dão sustentação à força institucional das instituições e dos institutos do direito, numa 

matriz pós-convencional, que tenta reconhecer a força vinculante do direito como decor-

rência do compartilhamento de uma identidade coletiva, de produtores-atores no campo 

jurídico. Isto porque, conforme lecionada François Ost, o Direito teria funções de co-

mando de condutas e de soluções de conflito, mas essas seriam finalidades secundárias. 

(OST, 2005, p. 83) O papel fundamental do Direito seria “instituir a sociedade”: 

Antes de regrar o comportamento odos agentes ou de separar seus 
conflitos, é preciso, de fato, definir o jogo no qual a ação deles se ins-
creve. Antes de manejar a distinção entre legal e ilegal, entre permiti-
do e proibido, é preciso criar o quadro geral de interação no seio do 
qual estas distinções ganham sentido. É preciso construir o edifício 
antes de regulamentar seus acessos e a utilização de seus comparti-
mentos. (OST, 2005, p. 83) 

 

Aparentemente, há, no pensamento dos autores antes mencionados, uma ideia de 

que o direito, por intermédio de seus instrumentos – contratos, certidões, atas, leis, deci-

sões judiciais – é capaz de intervir na formação de identidades e interações, desde o uso 

de uma determinada língua até casamentos e divórcios, passando pela regulamentação 

oficial de datas relevantes. Além do mais, como propõe o mesmo François Ost – e algo 

semelhante já o dissemos neste trabalho – a linguagem jurídica e seus atos linguísticos 

performativos, que operam na base da estabilização e da manutenção, não podem pres-

cindir de uma memória, de uma permanência, de algo que se possa retomar, seja para 

fundamentar seja para reconstruir decisões ou novas formas de regular, juridicamente, 

os atos da vida social. Isto porque, no interior da ideia de um direito como integridade 

(DWORKIN, 1999; OST, 2005), aquilo que se produza como “novo”, no interior do 

jurídico, só existe na medida em que admita os “contextos interpretativos que lhe pree-

xistem”, já que “o sistema jurídico [é] preexistente à lei nova” (OST, 2005, p. 95). 

Uma outra maneira de se reconstruir a ideia de um direito a não esquecer relaci-

ona-se com a ideia de Justiça de Transição, sobre o que há uma enormidade de excelen-

tes pesquisas a respeito, que se ativeram a discutir a reconciliação do Estado brasileiro 

com sua própria história. 

Por todos, destaca-se a laureada tese defendida junto ao Programa de Pós-

Graduação em Direito, da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2012, pelo Profes-
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sor Emílio Peluso Neder Meyer, intitulada “Responsabilização por graves violações de 

direitos humanos na ditadura de 1964-1985: a necessária superação da decisão do Su-

premo Tribunal Federal na ADPF n° 153/DF pelo Direito Internacional dos Direitos 

Humanos”7, sob orientação do Professor Doutor Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira.  

Aqui, estaríamos tratando de um direito público, uma garantia coletiva de “não 

esquecimento”, mormente daqueles fatos e situações que integram a memória identitária 

coletiva, nos estados de democratização recente, como alguns da América Latina, mar-

cadamente o Brasil.  

Nesse contexto, como nos informa José Emílio Medauar Ommati, haveria dois 

direitos: “o direito à memória e à história” (OMMATI, 2016, p. 128). Partindo da visão 

dworkiniana de Direito, seguindo a lógica de que os destinatários e criadores do direito 

fazem parte de uma comunidade íntegra de princípio, defende ele que a narrativa histó-

rica compartilhada no interior dessa comunidade é elemento de integração, forjador de 

um sentimento de pertença (OMMATI, 2016, p. 129).  

Tratando da noção de justiça de transição, marcadamente a reconciliação do 

Brasil democrático com seu passado de exceção, questiona: 

Contudo, será que a reconciliação e o perdão e, portanto, um novo 
começo social com uma nova Constituição, somente é possível com o 
esquecimento? Ou, ao contrário, a possiblidade de um novo começo, 
com reconciliação e perdão, somente é possível justamente na medida 
em que não se esquecem as atrocidades cometidas no passado? (OM-
MATI, 2016, p. 133) 

 

Segundo Reátegui, “pode-se definir a justiça transicional como o esforço para a 

construção da paz sustentável após um período de conflito, violência em massa ou vio-

lação sistemática dos direitos humanos.” (ZYL in REÁTEGUI, 2011, p. 47), de modo a 

promover algum tipo de reconciliação com a memória política, especialmente relacio-

nada a violações a direitos, implicando em “processar os perpetradores, revelar a ver-

dade sobre crimes passados, conceder reparações às vítimas, reformar as instituições 

perpetradoras de abuso e promover a reconciliação” (ZYL in REÁTEGUI, 2011, p. 

49) 

 
7https://www.ufmg.br/online/arquivos/030777.shtml 

https://www.ufmg.br/online/arquivos/030777.shtml
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E, enfim, à luz do pensamento de François Ost e Jürgen Habermas, que a cons-

trução de um futuro, a abertura para a promessa, só é possível na medida em que essa 

comunidade concreta é capaz de ter uma história, de ter um passado, de ter memória. 

 

 

3.3. O direito ao esquecimento no contexto da justiça criminal brasileira 

 

 

A questão criminal é um dos pontos primordiais em todo o discurso acerca da 

pretensão ao esquecimento, especialmente na narrativa dos Tribunais Superiores brasi-

leiros e orbita um suposto direito subjetivo à ressocialização. Até por isso, mesmo sob 

pena de parecermos cansativos e detalhistas, precisaremos entrar em alguns campos 

bastante específicos do tema para podermos esclarecer os pontos de vista assumidos 

pela doutrina, pela jurisprudência e, especialmente, por nós, neste trabalho. E uma das 

formas de compreender o direito ao esquecimento, tal como esboçado acima, está no 

bojo das questões relacionadas às condenações criminais definitivas e o registro delas 

como antecedentes criminais e como pressuposto para o reconhecimento da reincidên-

cia: os fatos criminosos em que alguém se envolva como sujeito ativo – autor ou partí-

cipe dele – têm sido objeto de alguma discussão na doutrina jurídica e na jurisprudência, 

notadamente quando se analisam as decisões condenatórias cotejando-as com uma ideia 

ético-social de que a punição, por um viés preventivo, precisaria oportunizar algum tipo 

de ajuste dos agentes da prática delitiva com a comunidade de onde provêm.  

A ideia que está subjacente ao esquecimento em sede Penal é a prerrogativa in-

dividual de, uma vez extinta a condenação, haver uma espécie de reconciliação do 

egresso com sua própria biografia, com uma identidade projetada na esfera pública a 

reescrever-se desconectada do evento delitivo que se insculpira em sua trajetória. Algo 

como uma oportunidade de o passado não mais estar presente – ao menos a partir do 

olhar do Direito sobre essa relação temporal constituída por ele mesmo – na vida juridi-

camente relevante do sentenciado.  

No entanto, quando se pensa em esquecimento de condenação criminal, há duas 

possibilidades de compreender tal direito: como a) a não utilização daquelas condena-
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ções para efeitos de recrudescimento de eventuais outras sentenças, isto é, um efeito do 

esquecimento para dentro apenas do Direito, com consequência apenas jurídicas, como 

é o caso dos antecedentes, da reincidência, da reabilitação, por exemplo; e como b) não 

haver mais a referência àquele fato criminoso relacionado àquele sujeito, que nele se 

tenha envolvido, em qualquer narrativa pública que se pretenda, sendo este sentido, tal-

vez, o fim mais próximo daquilo que, de fato, se poderia nomear como um novo direito 

ao esquecimento, por exemplo, a pretensão anunciada por Guilherme de Pádua, conde-

nado pelo homicídio – midiaticamente conhecido – de Daniela Perez, no ano de 1992, 

de fazer com que o Google parasse de exibir resultados que envolvessem seu nome e o 

crime que cometera e pelo qual já fora julgado, condenado, e cuja pena já foi cumprida8. 

Entendemos, pois, que esses seriam dois vieses completamente distintos de intervenção 

do direito na construção narrativa de situações que envolvam fatos criminosos, a primei-

ra mais intrínseca ao próprio mundo jurídico, embora com reflexos externos; a outra 

marcadamente extrínseca ao universo do direito, com consequências ainda mais rele-

vantes para uma reconstrução discursiva do passado, a partir do apagamento voluntário 

de certos fatos. 

Se se tomam as definições apresentadas pela jurisprudência nacional acerca do 

direito subjetivo ao esquecimento, em geral, os julgados começam afirmando que a tra-

jetória dogmática do direito ao esquecimento teria surgido, no universo do Direito Penal 

brasileiro9, como forma de olvidamento dos registros de sentenciados criminais, no pre-

sente. É preciso, aqui, reforçar uma ideia: quando se afirma a pretensão ao esquecimen-

to, deleção, apagamento, desconexão, desindexação, no contexto em que falamos a res-

peito do tema, ou seja, no interior de uma prerrogativa reconhecida pela ordem jurídica, 

no nível do direito subjetivo, não fazemos referência a uma supressão do fato em si, até 

porque ilógico fazê-lo, mas da possibilidade de que ele não faça mais parte de qualquer 

narrativa que se construa relacionada àquela pessoa em benefício de quem o esqueci-

mento fora reconhecido.  

 
8 Podem ser encontradas referências a essa pretensão em: 
<https://wagnerfrancesco.jusbrasil.com.br/noticias/144922317/guilherme-de-padua-quer-que-google-
apague-seu-passado>; 
<http://www.portalimprensa.com.br/noticias/brasil/68612/guilherme+de+padua+quer+excluir+do+google
+conteudos+que+o+associem+a+morte+de+atriz> e 
<https://ftimaburegio.jusbrasil.com.br/artigos/283051639/direito-ao-esquecimento-quando-esquecerao-
guilherme-de-padua>. Acesso em: 31 de janeiro de 2019. 
9 “Direito ao esquecimento como “o direito de não ser lembrado contra sua vontade, especialmente no 
tocante a fatos desabonadores, de natureza criminal, nos quais se envolveu, mas que, posteriormente, fora 
inocentado.” (AgInt no Recurso Especial n.º 1.593.873/SP) 

https://wagnerfrancesco.jusbrasil.com.br/noticias/144922317/guilherme-de-padua-quer-que-google-apague-seu-passado
https://wagnerfrancesco.jusbrasil.com.br/noticias/144922317/guilherme-de-padua-quer-que-google-apague-seu-passado
http://www.portalimprensa.com.br/noticias/brasil/68612/guilherme+de+padua+quer+excluir+do+google+conteudos+que+o+associem+a+morte+de+atriz
http://www.portalimprensa.com.br/noticias/brasil/68612/guilherme+de+padua+quer+excluir+do+google+conteudos+que+o+associem+a+morte+de+atriz
https://ftimaburegio.jusbrasil.com.br/artigos/283051639/direito-ao-esquecimento-quando-esquecerao-guilherme-de-padua
https://ftimaburegio.jusbrasil.com.br/artigos/283051639/direito-ao-esquecimento-quando-esquecerao-guilherme-de-padua
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Não que se pretenda que o evento não tenha ocorrido, mas que ele não possa 

mais ser discursivamente reconstruído com referência aquela pessoa. Ilustremos: a con-

denação criminal pelo fato vai continuar sempre existindo. Não desaparece. Mas a refe-

rência conexa desse acontecimento em relação ao sujeito que o tivera concretizado é 

que não pode mais ser feita. Assim, toda e qualquer construção que se pretenda fazer, 

que passe pela vinculação entre o agente e seu fato, fica, com isso, impossibilitada. Esse 

impedimento narrativo é o ponto mais importante de tudo quanto tentamos produzir 

neste trabalho. Tornar imprestável um determinado evento para dentro do direito, quer 

dizer, evitar que algo do passado continue a produzir efeitos no presente é comum den-

tro da dogmática jurídica, há muitos institutos assim. O grande problema, para nós, é 

quando isso transborda o jurídico e atinge outras formas narrativas, como a histórica, 

por exemplo, ou a jornalística, como se viu nos casos paradigma desta tese. A supressão 

voluntária de certos acontecimentos envolvendo as pessoas – qualquer pessoa, visto 

que, assumindo o direito ao esquecimento como sendo uma prerrogativa individual, 

como querem muitos dos autores referidos neste trabalho – pode tornar-se um transtor-

no intransponível para boa parte das pesquisas e das produções historiográficas.  

Em um contexto um pouco diverso, mas valioso como exemplo, a Igreja Bola de 

Neve, em 2013, pretendeu impedir10 - via ação proposta, com pedido de tutela antecipa-

da - a publicação11 de dissertação apresentada, em 2010, ao Programa de Pós-Graduação 

em História, da Universidade do Estado de Santa Catarina. A pesquisa de Eduardo 

Meinberg de Albuquerque Maranhão Filho, intitulada “A grande onda vai te pegar: Mí-

dia, mercado e espetáculo da fé na Bola de Neve Church”12 foi atacada sob o pretexto 

de que tratava de eventos biográficos da Igreja (aqui como pessoa jurídica) cuja narrati-

va não estaria autorizada. 

Para que se possa avaliar a importância do “esquecimento” quando se relaciona 

com o passado criminoso de alguém, é importante compreender como a legislação bra-

sileira trata aqueles condenados que o possuem. Para tanto, é preciso, incialmente, com-

preender dois institutos do Direito Penal brasileiro: a reincidência e os antecedentes 

 
10<https://religiosamente.blogfolha.uol.com.br/2013/11/18/bola-de-neve/> Acesso em 31 de janeiro de 
2019.  
11 O livro foi publicado, no mesmo ano de 2013, pela Editora Fonte Editorial e está disponível para aqui-
sição.  
12 Disponível em: 
<http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/479/ppgh_udesc_dissert_eduardo_meinberg_de_a_m_fi
lho.pdf> Acesso em: 31 de janeiro de 2019.  

https://religiosamente.blogfolha.uol.com.br/2013/11/18/bola-de-neve/
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/479/ppgh_udesc_dissert_eduardo_meinberg_de_a_m_filho.pdf
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/479/ppgh_udesc_dissert_eduardo_meinberg_de_a_m_filho.pdf
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criminais. Ao final, pretendemos analisar esses dois institutos olhando para a construção 

da identidade desses sentenciados a partir de uma certa lógica de tempo, usada pelo di-

reito. 

  

 

3.3.1. Os antecedentes criminais, a reincidência penal e o esquecimento 

 

 

O que são antecedentes criminais? No geral, os autores que se dedicam a comen-

tar e a explicar os contornos da legislação penal nacional, definiam os antecedentes co-

mo sendo: 

os fatos da vida pregressa do agente, sejam bons ou maus, como, p. 
ex.: condenações penais anteriores, absolvições penais anteriores, in-
quéritos arquivados, inquéritos ou ações penais trancadas por causas 
extintivas da punibilidade, ações penais em andamento, passagens pe-
lo Juizado de Menores, suspensão ou perda do pátrio poder, tutela ou 
curatela, falência, condenação em separação judicial etc. (JESUS, 
1995, p. 484) 

 

Dessa forma, toda a vida anterior do sentenciado criminal poderia “pesar” em 

seu desfavor, se cometesse um crime e se submetesse a julgamento. No contexto do que 

estamos tratando neste capítulo, a vida pregressa constituiria toda a memória individual 

e seria narrativamente reconstruída, dentro da articulação contraditorizada do processo 

criminal, trazendo ao presente a reminiscência desse passado juridicamente relevante. 

Seria antecedente tudo quanto constrangesse, pressionasse, oprimisse o réu e que tivesse 

alguma relevância jurídica, e passaria a contar para que sua condenação fosse mais ou 

menos intensa, em relação às espécies e quantidades de penas criminais possíveis. Inte-

ressante pensar, ainda por esse mesmo viés, que fariam parte da memória de vida do 

condenado todos os fatos que, de alguma forma, houvessem sido mediados pelo Direito 

e que pudessem contar algo sobre sua trajetória: outros processos, outros fatos crimino-

sos, outras investigações. Não importaria apenas o fato criminoso ele mesmo, mas a 

forma de se portar no mundo ético-social, seria esse o sentido. 



106 
 

 
 

A lógica dos antecedentes, nesse sentido dado pelos autores que se pautavam por 

uma ideia um pouco distante dos ditames constitucionais, como trataremos a seguir, é, 

para nós, evidenciadora de duas pressuposições importantes: em primeiro lugar, a de 

que é possível diferenciar as pessoas – no caso, os sentenciados criminais – por seu pas-

sado, construindo identidades diferentes a partir disso: o reincidente, o “portador” de 

antecedentes criminais, são pessoas marcadas de um modo diferente por seu passado 

individual; e, sem segundo lugar, a assunção de que é possível, pelo direito, criar meca-

nismos de trânsito pelo tempo capazes de refazer a construção narrativa de uma vida, 

por exemplo, como é nos casos dos antecedentes e da reincidência.  

Tendo vista os ditames Constitucionais, especialmente o que disciplina o artigo 

5º, LVII13, configurador do que se convencionou chamar de situação de inocência ou 

estado jurídico de inocência, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 444, publi-

cada em 13 de maio de 2010, que, expressamente, vedou “a utilização de inquéritos 

policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (BRASIL, 2010). A partir 

de então, pacificou-se que o interesse na vida pregressa do sentenciado que pode ser 

rememorada no contexto do processo e que possa surtir quanto efeitos negativos limita-

va-se às condenações criminais definitivas eventualmente sofridas por ele. De certa 

forma, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu, à luz da Constituição, o que é possível 

lembrar e o que é determinante esquecer, quando do proferimento de condenações cri-

minais. O que é possível constar na narrativa dialógica do processo e o que não é. De 

modo que a punição14 venha como reflexo desses impedimentos e autorizações. Em 

outras palavras, a partir da fixação do alcance jurídico do conceito de antecedentes cri-

minais, se altera, pela interdição argumentativa, a maneira como tratar das situações que 

se põem perante o juízo criminal e se produzem, ao final, efeitos distintos com base no 

que está autorizado a argumentar e o que não está.  

O instituto dos antecedentes criminais, cuja definição não é legal, diferentemente 

da reincidência, mas essencialmente doutrinário-jurisprudencial, como já mencionado, 

também está calcado na memória da condenação definitiva anterior. Isto é, depois que o 

Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula 444, publicada em 13 

de maio de 2010, fixou que processos penais em andamento e investigações policiais 

em curso não podem ser utilizados em prejuízo do réu, quando da fixação da pena-base, 

 
13 LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; 
14 Utilizamos, no texto, pena e punição, porque no interior no contexto do Direito, como sinônimas.  
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o entendimento que se solidificou no direito brasileiro é de que os antecedentes crimi-

nais apenas se caracterizam quando houver sentença condenatória definitiva, que não 

sirvam para a caracterização da reincidência 

Para o que aqui se propõe, é possível ver que o reconhecimento do direito ao es-

quecimento poderia instalar-se como operador funcional da memória institucional das 

decisões judiciais. Na medida em que certas coisas podem ou não ser tematizadas, as 

consequências jurídicas são diversas. Mais que isso, os documentos produzidos a partir 

da formalização da decisão ficariam sem a indicação da existência de algumas situações 

e com a menção de outras. Essa é a lógica, entendemos, da utilidade do direito ao es-

quecimento, no contexto dos antecedentes! Na medida em que há o que não pode “apa-

recer”, a narrativa muda e, junto com ela, a memória da decisão, importante para a 

construção íntegra e coerente da tradição jurídico-jurisdicional. Se há interdições argu-

mentativas, há, como consequência, uma narrativa construída a partir dessas interdições 

e, por consequência, a produção de fontes de pesquisa documental que se constituíram 

já sem esses elementos produzindo, ao final, um resultado discursivo filtrado por esses 

instrumentos jurídicos e, em última análise, marcado pelo esquecimento. 

Se os antecedentes criminais precisaram ser conceituados pela doutrina jurídica 

e pela jurisprudência, do seu lado, a reincidência criminal é claramente definida pela 

própria legislação brasileira, deixando menos espaço para discussões. Em primeiro lu-

gar, o Código Penal assim a descreve: 

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo cri-
me, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no es-
trangeiro, o tenha condenado por crime anterior. 

 

E o Decreto-Lei n.º 3.688/41, que trata das chamadas contravenções penais, 

complementa: 

Art. 7º. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma con-
travenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha conde-
nado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou, no Brasil, 
por motivo de contravenção. 

 

Em síntese, a reincidência seria o instrumento utilizado pelo Direito Penal, mar-

cadamente, mas não unicamente o brasileiro, para punir mais severamente alguém que 



108 
 

 
 

venha a se envolver em prática delitiva novamente, já tendo sido, ao menos uma vez 

antes, condenado definitivamente. Seu fundamento está, justamente, no histórico de 

vida do sentenciado. Como mencionado anteriormente, é mais uma das formas de cons-

trução de identidade e de diferenças pelo uso do tempo.  

Não é sem importância mencionar que o próprio Supremo Tribunal Federal, cer-

ta feita, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 453.000, em abril de 

2013, precisou definir seu posicionamento sobre a reincidência, afirmando-a conforme 

às regras constitucionais. Entretanto, nesse apelo, o recorrente trouxe para a discussão 

algo que é de importância singular para o argumento desenvolvido neste trabalho. Na-

quela oportunidade, Volnei da Silva Leal, assistido pela Defensoria Pública da União, 

em processo que no qual se atribuía a ele a prática do crime de extorsão, alegou que:  

Afirma-se que tal agravante [a reincidência], a par de aumentar a pena 
de delito anterior cuja condenação já transitou em julgado, empresta 
ao indivíduo, por determinado tempo, um estigma que o diferencia 
dos demais, rotulando o reincidente e prejudicando a ressocialização – 
finalidade oficial da pena. (BRASIL, 2013) 

 

Esse parágrafo é capaz de dar os contornos daquilo que se tenta esclarecer neste 

tópico: o passado do sentenciando é trazido ao presente na forma da condenação anteri-

or, para prejudicá-lo. E, se substituirmos a expressão estigma por identidade, que nos 

soam sinônimas no contexto, chegamos, novamente, ao ponto: o uso do tempo como 

forma de constituição de identidades pelo Direito, a partir de instrumentos como a rein-

cidência e os antecedentes; ou, o esquecer e o lembrar sendo utilizados para definir ca-

tegorias de pessoas e, consequentemente, atribuir-lhes efeitos que impactam, decisiva-

mente, em sua vida. O instituto da reincidência – e, de certa forma, o dos antecedentes – 

funciona como instrumento de manutenção da memória sempre viva do fato criminoso: 

um passado que não passa! A pretensão ao esquecimento, nesse contexto, significa, li-

vrar-se desse passado, considerar que o tempo – um certo tempo15 – é capaz de permitir 

a desvinculação de alguém com algo que, de fato, fizera, liberando-o para um novo futu-

ro (ARENDT, 2016b). A lógica do pensamento aí externado não é a de que o fato, ob-

viamente, não tenha existido, ou que passe a não existir. Mas que possa ser deixado no 

passado. Possa o presente do sentenciado ser reconciliador de sua história. Para usar a 

 
15 Como já o dissemos, também, teremos a oportunidade dialogar com a noção de tempo com a qual a 
aplicação jurisdicional do Direito brasileiro trabalha.  
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tese ostiana sobre as quatro temporalidades do direito (OST, 2005), o que se pretende é, 

com o perdão, desligar o passado, ao menos do ponto de vista individual, para que seja 

possível um futuro, algum tipo de reconciliação. E, por isso, se tem colocado a discus-

são sobre os limites temporais da reincidência também no contexto do esquecimento, o 

que acreditamos ser desnecessário, uma vez que ela já possui seus limites temporais e 

legalmente previstos.  

Como dito, a reincidência e os antecedentes são um passado pessoal que pertur-

ba o sentenciado no presente: a eterna presença do fato passado, que torna o reincidente 

e a pessoa com antecedentes alguém que carrega consigo um estigma – o do criminoso 

contumaz. De acordo com a legislação penal vigente, ser reincidente significa uma pena 

maior que aquela do primário, uma piora no regime prisional, a impossibilidade de 

substituição de pena, a vedação da concessão de suspensão condicional do processo, um 

aumento no prazo de extinção da punibilidade pela prescrição, bem como a interrupção 

na contagem desse mesmo prazo, dentre outros efeitos espalhados pela ordem jurídica. 

Isto é, de acordo com o art. 6116, do Código Penal brasileiro, a reincidência é a primeira 

das agravantes a incidir sobre a pena de alguém, fazendo, salvo opiniões doutrinárias 

diversas desta, a reprimenda ser, em geral, um sexto maior do que aquela de quem não 

ostenta a renitência. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de li-

berdade, a reincidência produz a ida do sentenciado para aquele mais severo que a cons-

trição da liberdade a que foi condenado permite. Assim, um reincidente em crime ape-

nado com reclusão, por exemplo, independentemente da quantidade de pena, deve co-

meçar a cumprir sua pena no regime fechado17. Também o benefício da substituição da 

pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, que importa em clara minora-

ção da sanção penal, é vedado ao reincidente doloso específico, na forma do art. 44, do 

 
16 “Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o cri-
me: I - a reincidência” 
17 Código Penal: “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou 
aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime 
fechado. § 1º - Considera-se: a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança 
máxima ou média; b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabele-
cimento similar; c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequa-
do.§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o méri-
to do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime 
mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime 
fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), 
poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena 
seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.§ 3º - A de-
terminação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no 
art. 59 deste Código.  
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Código Penal18. Também a prescrição da pretensão executória da pena aplicada na sen-

tença tem seu prazo estendido em um terço19 e o fluxo da contagem do prazo para que a 

pena perca seus efeitos interrompidos20. O que todas essas coisas têm em comum, ao 

menos no contexto em que, ora, são trabalhadas? Todas essas hipóteses de piora na situ-

ação penal do sentenciado reincidente decorrem de algum tipo de intervenção do Direito 

no tempo, produzindo uma separação também temporal entre os primários e os reinci-

dentes. E essa separação temporal produz, interessantemente, identidades diferentes que 

se projetam para a esfera pública produzindo um nós x eles bastante importante: o pri-

mário e o reincidente são distinguidos por essa narrativa estigmatizante criadas pela 

aplicação desses institutos.  

Diferentemente da reincidência, os antecedentes, por seu lado, são determinantes 

para a quantificação da pena, pendendo sempre em desfavor do réu. São importantes 

para a fixação do regime de cumprimento de pena e para a substituição das penas de 

prisão mais severas por restrições a direitos menos intensas. Na forma do art. 5921, do 

Código Penal, funcionam como circunstância judicial – a ser discricionariamente sope-

sadas pelo juiz na dosimetria da pena privativa de liberdade e da multa, dentro dos limi-

tes legais – fazendo com que a punição seja sensivelmente maior. São utilizados, tam-

bém, como instrumento para a verificação complementar de qual regime inicial de cum-

primento de pena caberá, conforme o já mencionado art. 44, do Código Penal22. Enfim, 

antecedentes e reincidência são um passado rememorado, remexido e novamente cons-

truído na decisão judicial. Um passado feito presente pela discursividade da noção de 

processo criminal, como temos insistido.  

 
18 “Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quan-
do: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com 
violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o 
réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a per-
sonalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja 
suficiente.”  
19 Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena 
aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o con-
denado é reincidente. Veja-se, também, a Súmula 220, do Superior Tribunal de Justiça: “A reincidência 
não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva.” 
20 Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (...) VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 
9.268, de 1º.4.1996) 
21 Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do 
agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, 
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: I - as penas 
aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III - o 
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa da 
liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.  
22 Nota 31. 
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Tentar descolar-se desse passado, consequentemente, é algo comum e compre-

ensível, do ponto de vista dos réus criminais, já que lhes poderia afigurar como eterna-

mente prejudicial. Por isso, não nos estranha que, no Supremo Tribunal Federal e no 

Superior Tribunal de Justiça, a tese do esquecimento venha aparecendo no contexto de 

reincidência e antecedentes, especialmente quanto a estes últimos não possuem, legal-

mente, um prazo para caducar seus efeitos.  

Nos dias de hoje, de acordo com o que disciplina o Código Penal brasileiro, a 

reincidência surte efeitos por cinco anos, contados a partir do cumprimento ou extinção 

da pena a que foi condenado o sentenciado. Após esse quinquênio, a pessoa recobra a 

condição de primária, para todos os efeitos. De novo: é como se, pelo transcurso do pra-

zo, uma outra identidade, separada daquela anterior presa à noção de criminoso contu-

maz se produzisse, pela intervenção temporal do Direito, num tempo que é por ele 

mesmo constituído. Assim, aquela condenação criminal definitiva, em relação à qual a 

pena foi extinta ou cumprida, será “esquecida” no contexto de eventual nova condena-

ção, não podendo mais produzir quaisquer consequências jurídica ruins para a pessoa. 

Por isso, insistimos anteriormente que os efeitos de um suposto esquecimento em rela-

ção a antecedentes e reincidência seria, em primeiro lugar, intrínseco ao Direito.  

Esse raciocínio é perfeitamente perceptível a partir da leitura dos julgados profe-

ridos tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Veja-se, em primeiro lugar, decisão no Habeas Corpus 126.315/SP, relatado pelo Minis-

tro Gilmar Mendes: 

O direito ao esquecimento, a despeito de inúmeras vozes contrárias, 
também encontra respaldo na seara penal, enquadrando-se como direi-
to 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. (...) Dessa forma, 
entendo que, decorridos mais de cinco anos desde a extinção da pena 
da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a inter-
pretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. 
(BRASIL, 2015, p. 5) 

 

O uso da tese do esquecimento como direito aparece na decisão e aponta para a 

necessidade de que a condenação, que não pode ser perene e nem surtir efeitos para 

sempre, até em razão da dignidade humana, um dos pilares sempre mencionado da pre-

tensão ao olvido. 
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No Superior Tribunal de Justiça, a narrativa não é diferente: 

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que 
condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser 
consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-
base. Entretanto, quando os registros da folha de antecedentes do réu 
são muito antigos, como no presente caso, admite-se o afastamento de 
sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esqueci-
mento. 3. Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos ante-
cedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação 
da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem 
das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações anterio-
res configurem reincidência, esse mesmo fundamento - o lapso tempo-
ral - deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, 
de maus antecedentes. (BRASIL, 2018, p. 1) 

 

Assim, fazendo uso do esquecimento não exatamente como um direito subjetivo, 

como o seria nos casos de controle informacional ou projeção de identidade na internet, 

mas uma tese a justificar uma ideia, os dois Tribunais apresentam o mesmo posiciona-

mento: é preciso esquecer os crimes velhos para que haja uma espécie de reconciliação 

do condenado criminal consigo e sua história. De novo, a construção de identidades 

diferentes a partir da lógica do controle do tempo pelo direito. De toda forma, o esque-

cimento, nesse sentido, não opera um apagamento, como poderia ser em outras esferas. 

Isto é, o fato está lá e, inclusive, foi trazido à tona no processo para que pudesse ser ex-

cluído. Mas, como mencionado no começo da exposição deste tópico, não pode trazer 

consequências jurídicas. Poder-se-ia dizer, enfim, que o efeito do esquecimento seria 

somente endoprocessual, intrajurídico.  

Uma vez mais é importante repisar que a noção de tempo utilizada na argumen-

tação, segundo temos entendido, parece manifestar desse uma concepção linear e exter-

na, como teremos a oportunidade tratar, mais amiúde, nos capítulos finais deste traba-

lho. A ideia de controle do tempo pelo Direito Penal, nos casos em que os crimes do 

passado individual do sentenciado sejam retematizados – como na lógica dos anteceden-

tes e da reincidência – , mesmo que dentro de certos limites, , parece ser reflexo de uma 

forma de colocar os usos práticos do Direito Penal fora da história para que, utilizando 

esses mecanismos de “controle do tempo” como instrumento, possa interferir na reali-

dade social e individual, sem que esses instrumentos jurídicos sejam também percebidos 

na sua própria historicidade. Em outras palavras, estruturas conceituais como reincidên-

cia e antecedentes criminais se destemporalizam para temporalizar a vida daqueles que 
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são atingidos pelo Direito. Como dissemos alhures, como um relógio que marca sem ser 

marcado, como uma ferramenta não-historicizada que se utiliza historicamente.  

Do ponto de vista da legislação, como dissemos, não há limites temporais explí-

citos para o esquecimento dos antecedentes. Entretanto, desde 2012, tramita, no con-

gresso nacional, o Projeto de Lei do Senado n.º 236, de autoria do então Senador José 

Sarney e hoje sob responsabilidade do Senador Antônio Augusto Anastasia, pretenden-

do substituir o atual Código Penal, que combina um Decreto-Lei de 1940 e uma Lei 

Ordinária de 1984. Dentre outras centenas de alterações, o projeto, que já passou pela 

Comissão de Constitucionalidade e Justiça do Senado, pretende estender, no tempo, os 

efeitos da sentença condenatória em desfavor do réu. Quais os problemas dessa amplia-

ção? Primeiro, a necessidade de que haja algum tipo de reconciliação do sujeito com seu 

passado, aos moldes de um perdão sempre aberto para o futuro. Em segundo lugar, por-

que não é possível concordar com a eternização dos efeitos da reincidência e dos ante-

cedentes, até por conta de previsão constitucional da vedação de penas de caráter perpé-

tuo como um direito fundamental23. Essa alteração, caminha no sentido oposto daquele 

externado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, ajusta-se, de alguma forma, à opinião 

expedida algumas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça.  

No texto do Projeto de Lei 236/12, vê-se o seguinte: 

Art. 64 (...) I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do 
cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorri-
do período de tempo superior a 10 (dez) anos, computado o período de 
prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer re-
vogação; .................................... (NR) 

 

Como se pode perceber, haveria uma ampliação legal, no tempo, do alcance dos 

efeitos da reincidência, de cinco para dez anos, bem como a eternização dos efeitos dos 

antecedentes: o passado não passará! Interessante, se, de um lado, o esquecimento vem 

ganhando espaço no cenário jurídico nacional, especialmente nos campos não-penais, 

como tratamos aqui, com toda uma discussão da reconciliação das pessoas com seu pas-

sado. Entretanto, esse mesmo passado, quando relacionado com a prática de ilícitos pe-

nais, parece não poder passar, quando se observa a proposta legislativa acima. De novo, 

isso toca no efeito estimgatizante do crime e, como já tivemos a oportunidade de discu-

tir, quando tratamos dos pressupostos teórico-jurídicos do esquecimento, parece tocar a 
 

23 Art. 5º, XLVII, b, Constituição da República. 
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ideia de historicidade sempre presente no discurso do esquecimento como direito. Se, 

como se viu, a historicidade estaria no interesse público e o interesse público estaria 

quase sempre presente nas questões criminais, parece decorrer dessa forma de pensar a 

ideia expressa no texto do projeto de que o crime será sempre relevante: ao menos 

quando se olha para dentro do direito. Articulo melhor: estamos tentando estabelecer 

que o esquecimento, quando toca o Direito Penal, se projeta para dentro e para fora da 

perspectiva jurídica. Quando falamos de efeitos estritamente intrínsecos, falamos de 

consequências que se dão em razão do fato do passado individual para o processo e a 

sentença, aumentando penas, aumentando prazos, prejudicando situações jurídicas. Nes-

se sentido, olhando para algumas decisões do STJ, como transcritas acima, e para a pro-

posta de lei também citada, aquele crime do passado não deixaria estar presente. Se al-

guém volta a cometer um ilícito penal, aquele outro, já julgado, cuja pena já foi extinta, 

se fará presente, no processo, para prejudicá-lo. Portanto, será inapagável, inesquecível. 

Entretanto, se olharmos para fora do Direito, e usarmos o esquecimento estritamente 

como reconciliação com a projeção pública da identidade individual, o passado passará. 

Isto é, poderia haver a determinação de outros efeitos de esquecimento, como a desin-

dexação, por exemplo, que produziria uma narrativa sem aquele fato, que, do lado de 

dentro do processo e do Direito Penal, continua a produzir efeitos. Parece paradoxal, 

mas, para nós, se explica pelo simples fato de que sem tem chamado coisas distintas 

pelo nome: direito ao esquecimento.  

É possível esquecer, na narrativa pública, um fato criminoso, fazendo com que 

não se possa referir a ele em relação a seu autor, porque ficou no passado e, trazê-lo de 

volta seria reviver dor já expurgada, como, à exaustão, já o dissemos. Entretanto, esse 

mesmo fato, esquecível para o geral, não o será para o específico do Direito Penal, que 

poderia fazer uso dele para sentenciar com mais gravidade a mesma pessoa. Algo como: 

não posso ser publicamente reconhecido como autor de um fato criminoso. Mas posso, 

no interior dos autos, ser mais severamente punido por ser autor de um fato criminoso.  

Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça começa a entender que algum lapso tem-

poral deveria ser relevante para o esquecimento do evento criminoso, de modo a que o 

sentenciado não fosse mais conectado a ele e não sofresse prejuízos em razão dele. Inte-

ressante ir percebendo, desde já, a noção de tempo com a qual labora o STJ, linear, 

inexpugnável, sempre fluído. Oportunamente, retomaremos a discussão sobre o tempo 
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na narrativa jurídica, para tentar demonstrar a imprecisão de algumas concepções utili-

zadas para justificar a possibilidade ou impossibilidade do esquecimento.  

Importante entender o pensamento expressado pelos diversos posicionamentos 

em relação ao assunto: em primeiro lugar, a legislação atual, como dito, aponta no sen-

tido de que a reincidência perde seus efeitos de memória do passado criminoso do agen-

te em cinco anos, como dito, a contar de quando a pena foi extinta ou finalmente cum-

prida. Os antecedentes, em face de inexistência de legislação a respeito, não se submete-

riam a esse prazo. Então, o esquecimento do fato criminoso se operaria parcialmente, ao 

menos do ponto de vista da lei, já que, embora não funcionasse como determinante para 

a reincidência, poderia servir para apenação mais severa, vistos os antecedentes do réu.  

O projeto apresentado ao Congresso pela Comissão de Revisão trazia em seu bo-

jo a regra de que os antecedentes também cessariam de intervir contra o sentenciado no 

mesmo prazo quinquenal da reincidência, fazendo com que, em algum momento, a in-

fração penal praticada por alguém fosse ‘esquecida’, ao menos do ponto de vista dos 

efeitos que pudesse produzir no interior do direito. Quando tramitou pela CCJ do Sena-

do, o projeto foi reformado, pelo substitutivo nº 1, que passou a prever que a reincidên-

cia só perderia seus efeitos no prazo de dez anos, contados nos mesmos moldes da legis-

lação atual, a partir do encerramento da pena. Entretanto, e aqui está uma das perspecti-

vas mais importantes para a compreensão da aplicabilidade de um direito a ser esqueci-

do, no interior dos processos criminais que culminam com sentença condenatória, o 

artigo 79, do substitutivo ao projeto 236/12, determina que “A sentença condenatória 

que não gera a reincidência poderá ser considerada como antecedente para fins de dosi-

metria da pena”, de modo que, nunca uma sentença criminal condenatória deixará de ser 

considerada como um antecedente criminal de alguém que haja sido objetivo de decisão 

criminal condenatória definitiva. Isso revela, pois, a tendência do legislador brasileiro 

em não admitir que haja um direito subjetivo do sentenciado criminal a ser, em algum 

momento, “esquecido” em relação àquele fato criminoso.  

Mais recentemente, em 2017, foi sugerida, por iniciativa do Senador Antônio 

Anastasia, a partir da reunião de uma comissão de Professores, a substituição do texto 

do PLS 236/12 por uma proposta alternativa24 que, em lugar de substituir por completo 

o Código Penal em vigor, trouxesse reformas pontuais, em alguns elementos específi-
 

24 Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/proposta-alternativa-reforma-parte.pdf>. Acesso em: 30 
de janeiro de 2019.  

https://www.conjur.com.br/dl/proposta-alternativa-reforma-parte.pdf
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cos, de modo a manter a base da legislação que se tem. Alguns dos principais temas 

tratados nesse novo texto passa pela discussão acerca da pena e, também, sobre a lógica 

da reincidência e dos antecedentes. Os autores do projeto alternativo pretenderam mudar 

por completo a sistemática da dosagem da pena levando em conta ilícitos anteriores, 

tendo como “escopo reduzir sensivelmente os efeitos de condutas delitivas pretéritas, já 

devidamente punidas, do condenado na fixação da pena, dotando de efeitos jurídicos 

apenas a reincidência específica” (2017, p. 48). Segundo a proposta, o instituto dos an-

tecedentes criminais desapareceria, deixando de pesar contra o sentenciado. E a reinci-

dência passaria a ser apenas a específica, isto é “verifica-se a reincidência quando o 

agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no 

estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior da mesma espécie.” (2017, p. 47), 

considerados estes aqueles que atentem contra o mesmo bem jurídico ou que estejam 

debaixo da mesma qualificação típica. A justificativa dos autores do substitutivo é bas-

tante relevante para o entendimento da discussão sobre o esquecimento que aqui se tra-

va: 

Os efeitos penais da reincidência constituem um tema delicado. Há 
muito a doutrina brasileira ressente-se do fato de a reincidência geral 
desempenhar um papel desproporcional na fixação da pena do conde-
nado. Muitas vezes o fato de o réu já ter cometido um crime anterior-
mente, qualquer que seja, pelo qual em regra já foi devidamente puni-
do, apresenta-se como um fator mais importante até do que a gravida-
de do delito atual. (...) Diante disso, e apoiando-se em diversos argu-
mentos (o principal deles é o ne bis in idem, segundo o qual ninguém 
pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato), parte relevante da dou-
trina pugna pela exclusão ou até mesmo pela inconstitucionalidade da 
agravante da reincidência. (...) (2017, p. 47) 

 

Retirando-se os antecedentes da narrativa, de fato se produz um esquecimento 

intrínseco ao direito, deixando aquele fato do passado de produzir efeitos no presente, 

possibilidade, agora sim, uma verdadeira reconciliação, nos moldes do que a base do 

direito ao esquecimento propõe. Reduzir a reincidência apenas àquela específica, da 

mesma forma, permite, talvez de maneira mais tímida, que possa exsurgir algum tipo de 

perdão. A justificativa jurídica acima proposta tem dois fundamentos: em primeiro lu-

gar, a questão da repetição – chamada de bis in idem – isto é, a dupla punição em rela-

ção ao mesmo fato, já que o primeiro crime representa, na lei vigente, um incremento na 

punição do segundo, fazendo com que, no final, haja uma dupla punição. Em segundo 

lugar, a desproporcionalidade que a reincidência sempre pode produzir. Quer dizer, se 
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houver uma condenação definitiva anterior por crime de baixa ofensividade, punido 

com pena pequena – algo como uma injúria, por exemplo, que tem pena máxima de seis 

meses de detenção25, na eventual prática de um crime mais grave – por exemplo, homi-

cídio qualificado, que tem pena máxima de trinta anos – aquele crime de pequeno po-

tencial ofensivo pode significar um aumento de anos na pena do segundo crime. Por 

isso a discussão sobre a proporcionalidade.  

Em resumo, a questão dos antecedentes e da reincidência está longe de ser juri-

dicamente resolvida. Mas a narrativa que se constrói ao redor deles é bastante importan-

te para a compreensão de como a proposta do esquecimento, na esfera penal, pode ser 

colocada. Inclusive, compreendemos que a reincidência e os antecedentes não esgotam 

a discussão do esquecimento na esfera penal. Há outros temas, mencionados com fre-

quência por aqueles que se debruçam sobre os fundamentos teóricos do esquecimento 

(SARLET, 2019; OST, 2005; RICOEUR, 2008a): a reabilitação, a prescrição e a anistia. 

Sobre elas trataremos na sequência.  

 

 

3.3.3. O Esquecimento e o Direito Penal: Para Além da Reincidência e dos Anteceden-

tes: Uma discussão acerca do perdão institucionalmente programado 

 

 

Como já delineado em outros momentos ao longo desta exposição, uma certa 

ideia de esquecimento como reconciliação com o passado individual – da forma como 

Ingo Sarlet (2019) e Anderson Schereiber (2014) compreendem – não é incomum ao 

Direito Penal, marcadamente em relação às questões atinentes à pena e a seus efeitos, no 

tempo. Inclusive, como já se viu, a lógica do esquecimento, conforme boa parte dos 

autores que o estudam pelo viés jurídico, teria melhor guarida no interior das questões 

criminais e em um suposto direito à ressocialização, decorrente da própria ideia de pena 

criminal. Por isso, até, a insistência de nossa parte nas minúcias desta discussão. 

 
25 Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis me-
ses, ou multa. 
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Segundo Sarlet, esse direito a ser ressocializado “implica assegurar ao condena-

do a efetiva possibilidade de reintegrar-se na vida familiar e social”, vez que a relação 

foi espacial e temporalmente interrompida pela pena, marcadamente pela pena privativa 

de liberdade, “não sendo [o condenado] constantemente confrontado com esse fato de 

sua trajetória e contendo (pelo menos mitigando) reações contrárias à sua ressocializa-

ção” (SARLET, 2019, p. 129). Talvez por isso esses autores consigam ver conexão en-

tre o direito ao esquecimento e os institutos que ora se trabalham: em todos eles, de al-

guma forma, a identidade pessoal projetada na esfera pública pode ser readequada àqui-

lo que eles vão chamar de realidade contemporânea do sujeito, à vista de algum tipo de 

reconciliação com seu próprio passado. De nossa parte, acreditamos que esses instru-

mentos poderiam, de certa forma, se aproximar ao direito ao esquecimento, não fosse o 

fato de já estarem na ordem jurídica brasileira há tempo, operando ao seu modo, como 

garantias legais dos sentenciados criminais.  

É preciso repisar algo que deixamos anotado no início deste texto e que nos ori-

enta por todo ele: optamos pela descrição do esquecimento a partir da ótica individual. 

Isto é, optamos por tratar do direito ao esquecimento – e as variantes aproximadas a ele 

– como prerrogativas pessoais e não como instrumentos públicos ou políticos, direta-

mente. Há excelentes trabalhos que já trataram do tema a partir de viés ampliado e que 

são densamente carregados de conclusões a respeito das repercussões transindividuais, 

públicas, referenciadas ao longo deste texto. Assim, as consequências que se possam 

operar pela adoção dos institutos aqui trabalhados pretendem ser vislumbradas pela ló-

gica das prerrogativas individuais, dos direitos subjetivos e como isso pode repercutir na 

construção da narrativa histórica, em todo caso. 

No entanto, existem outras figuras legais, discutidas pela doutrina do Direito que 

se aproximam da lógica do esquecimento, também no interior do Direito Penal e que, de 

certa forma, precisam ser reconstruídas aqui, até para que se possa, por comparação, 

verificar sua pertinência às novas discussões sobre o esquecimento como prerrogativa 

individual, como pretendem as referências jurídicas aqui trabalhadas. Dessa forma, tor-

na-se importante analisar os institutos da reabilitação, da prescrição e da anistia penais. 

Importante deixar claro que neste ponto da discussão, trabalhamos com a anistia como 

causa extintiva da punibilidade, da possibilidade de imposição de pena criminal. Não 

trataremos da anistia como instituto de políticas de memória pública. 
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3.3.3.1. A Reabilitação Criminal 

 

 

A reabilitação está prevista nos artigos 93 a 95 do Código Penal brasileiro em 

vigor26. Sua estrutura jurídica é devida à reforma desse diploma legal operada em 1984, 

pela Lei 7.209/84. A definição do que ela se trata não está, entretanto, na lei. De um 

modo geral, os mencionados artigos apenas tratam de seus efeitos, deixando sua concei-

tuação a cargo da teoria do Direito Penal, que se parametriza pela exposição de motivos 

da nova parte geral para fazê-lo. Lá, na exposição de motivos, encontra-se:  

83. Segundo o Projeto, a reabilitação não tem, apenas, o efeito de as-
segurar o sigilo dos registros sobre o processo e a condenação do rea-
bilitado, mas consiste, também, em declaração judicial de que o con-
denado cumpriu a pena imposta ou esta foi extinta, e de que, durante 2 
(dois) anos após o cumprimento ou extinção da pena, teve bom com-
portamento e ressarciu o dano causado, ou não o fez porque não podia 
fazê-lo. Tal declaração judicial reabilita o condenado, significando 
que ele está em plenas condições de voltar ao convívio da sociedade, 
sem nenhuma restrição ao exercício de seus direitos. (BRASIL, 1984) 

 

Pelo que externou a exposição de motivos, vê-se, com um certo grau de clareza, 

que a intenção da reabilitação é dar ao sentenciado criminal, após um determinado pra-
 

26 Embora esvaziado após a edição da Lei de Execução Penal e da Constituição de 1988, o Código Penal 
brasileiro conhece o instituto da reabilitação. “ Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas 
em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condena-
ção. Parágrafo único - A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 
92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo. 
Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qual-
quer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do 
livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado: I - tenha tido domicílio no 
País no prazo acima referido; II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de 
bom comportamento público e privado; III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a 
absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da 
vítima ou novação da dívida Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer 
tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessá-
rios. Art. 95 - A reabilitação será revogada, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, se o reabi-
litado for condenado, como reincidente, por decisão definitiva, a pena que não seja de multa.” Já o artigo 
202, da Lei de Execução Penal prevê: “Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha 
corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer 
notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou 
outros casos expressos em lei.” Dessa forma, o efeito fundamental desse modo de esquecimento é, apenas 
e tão-somente, a impossibilidade de constarem em registros oficiais. O que, para o que se propõe na dis-
cussão desta tese, não tem a mesma relevância e nem as mesmas consequências de um suposto direito ao 
esquecimento, aos moldes do que se tem pleiteado em juízo, embora Cezar Roberto Bitencourt afirme que 
“trata-se de medida de política criminal que objetiva restaurar a dignidade pessoal e facilitar a reintegra-
ção do condenado à comunidade, que já deu mostras de sua aptidão para exercer livremente sua cidada-
nia.” (BITENCOURT, 2012, p. 833)  
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zo, posteriormente à extinção da pena, pelo cumprimento ou outra causa, uma nova 

identidade social, liberta daquela que lhe fora impressa pela condenação criminal. Isto é, 

aparentemente, a lei penal brasileira entende que a condenação constitui o réu como um 

outro, cuja identidade de outro permanece ao longo do cumprimento e dos efeitos da 

condenação e que, apenas por outra decisão, também vinculada a um certo tempo como 

condição, se desconstitui. Como já tivemos a oportunidade de discutir, insiste o Direito 

Penal nessa lógica da construção de identidades pelo tempo.  

À vista disso, a doutrina do Direito Penal tentou estabelecer uma definição do 

que fosse a reabilitação. Em razão da divergência, vale a pena transcrever algumas des-

sas definições para, em seguida, tentar compreendê-las: “(...) garantidora do sigilo da 

condenação, é causa de suspensão condicional dos efeitos secundários específicos da 

condenação.” (BITENCOURT, 2012); “É a reintegração do condenado no exercício dos 

direitos atingidos pela sentença.” (JESUS, 1995) ou “A reabilitação é medida de Políti-

ca Criminal, consistente na restauração da dignidade social e na reintegração do conde-

nado ao exercício dos direitos se deveres sacrificados pela sentença.” (DOTTI apud 

BUSATO, 2013, p. 1002). Como se vê, cada um desses autores formula definição dis-

tinta do instituto em comento. Sendo assim, por que seria ela relevante para a discussão 

que se apresenta? É preciso voltar alguns passos para compreender. 

Dentro da perspectiva da chamada Criminologia Crítica, movimento de pensa-

mento que surge, no século XX, como forma de superação do pensamento clássico e, 

especialmente, o pensamento positivo nas ciências criminais, que buscavam a causa do 

crime no criminoso27, compreende-se a natureza fragmentária e seletiva do fenômeno da 

criminalidade. E, mais que isso, compreende-se a criminalização como um processo, 

negando qualquer possibilidade de naturalização do crime ou do criminoso. Em outras 

palavras, para a Criminologia Crítica, a criminalização de um comportamento decorre 

de um processo de escolhas político-criminais, orientado pela estrutura hierarquizada de 

uma sociedade desigual (SANTOS, 1981, p. 15). Assim, a condição de crime/criminoso 

decorreria de um duplo processo de seleção, como nos informa Alessandro Baratta 

(2002) e Juarez Cirino dos Santos (1981). Em primeiro lugar, naquilo que se convenci-

 
27 “A crítica à criminologia tradicional, que explica o crime como "anomalia" do sujeito, ou como "reali-
dade ontológica" pré-constituída ao sistema de justiça criminal, originou a transposição da abordagem 
teórica do autor para as condições objetivas estruturais do fenômeno criminoso, assim como a mudança 
do interesse científico sobre causas do crime para o interesse científico sobre mecanismos de controle 
social, que constroem, pelos processos de criminalização constituídos pela criação e aplicação da lei pe-
nal, o fenômeno do crime como "realidade social construída" (Baratta, 1978, p. 8).” (SANTOS, p. 44)  
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onou chamar de criminalização primária, há o estabelecimento, na lei, via produção 

normativa, daqueles comportamentos que se considerem passíveis de punição criminal. 

Em teoria, essas escolhas estariam parametrizadas pelos interesses coletivamente pensa-

dos como relevantes para uma determinada comunidade concreta, histórica, e reunidas 

debaixo do conceito de bem jurídico penal. Assim, primeiro lugar, se fariam as escolhas 

selecionais de quais interesses devem ou não ser tutelados pelo Direito Penal. Como 

bem nos alerta Baratta (2002, p. 162), essa seleção de bens jurídicos escamoteia, por 

detrás de um viés de Direito Penal igualitário, que protegeria a todos os bens jurídicos, 

de igual forma, a diferença de intensidade e quantidade de modos interventivos, na rea-

lidade. Isto é, “o Direito Penal não defende todos e somente os bens essenciais, nos 

quais estão igualmente interessados todos os cidadãos, e quando pune as ofensas aos 

bens essenciais o faz com intensidade desigual e de modo fragmentário” (BARATTA, 

2002, p. 162). Em outros termos, por detrás da lógica de que há bens que se precisam 

proteger e outros que não, escolhem-se, nesse jogo de forças representado pelas formas 

políticas de criminalização de comportamentos (CHRISTIE, 2011; BAUMAN, 1999), o 

que se criminaliza e o que não se criminaliza.  

Claro, por detrás de um ato considerado criminoso há sujeitos que os realizam e 

que são, pois, objeto da atuação da lei penal, da aplicação da lei penal e, marcadamente, 

da atuação das diversas agências de controle formal. A isso se nomeia criminalização 

secundária, consistente na seletivização de setores sociais que se vulnerabilizam ao sis-

tema de Direito Penal, na forma como Zaffaroni o definiu. De modo que 

(...) no processo de seleção de criminosos, opera a lógica da vulnera-
bilidade. Isto é, em uma sociedade marcadamente desigual como é a 
brasileira, existe uma distância inversamente proporcional entre classe 
social e proximidade com a força repressiva do Direito Penal. Assim, 
as classes de cima encontram-se em menor situação de vulnerabilida-
de, normalmente, em relação à possibilidade de serem atingidos pelo 
sistema penal. (COSTA, 2018, p. 262)  

 

Assim o círculo se fecha: ao escolher determinados comportamentos praticados 

por determinadas pessoas e os criminalizando, o sistema de Direito Penal mostra seu 

cariz seletivo e revela a lógica da criminalização como processo, que culmina, num con-

texto de processo, com a sentença criminal. “A produção de normas penais promove 

uma simultânea seleção de tipos legais e de indivíduos estigmatizáveis: a estrutura de 
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interesses protegidos (elites de poder econômico e político) e as condutas ofensivas des-

ses interesses pré-selecionam os sujeitos estigmatizáveis”. (SANTOS, 2008, p. 44/45)  

Esse mecanismo de etiquetamento dos comportamentos e das pessoas, juntamen-

te com o viés simbólico de gravidade de comportamentos criminalizáveis, produz, como 

efeito, algo que nenhum dos autores com os quais se laborou para a produção deste tra-

balho desconhece: a estigmatização decorrente da criminalização. “O legislador sabe 

que as inovações introduzidas no sistema carcerário não podem fazer desaparecer de um 

golpe os efeitos negativos do cárcere sobre a vida futura do condenado e, que são opos-

tos à sua reinserção.” (BARATTA, 2002, p. 168). De modo que, para além da própria 

construção da condição de investigado, processo, condenado – que advém das estruturas 

jurídicas mesmas do processo criminal nacional – existe uma intervenção na condição 

existencial dessa mesma pessoa. De Ricoeur (2007) a Sarlet (2019), todos partem da 

evidência empírica da estigmatização decorrente do fato de se envolver em um processo 

criminal. Estigmatização esta de que não se livra pelo mero cumprimento da pena. En-

fim, se a criminalização é um processo de escolha de criminalizados e culmina com um 

processo estigmatizante, essa situação em que se envolveu alguém passa a estar inscul-

pido na sua trajetória e o acompanhará.  

Se há um direito subjetivo à ressocialização, como parece propor Ingo Wolfgang 

Sarlet (2019), a reabilitação seria – insistimos, seria – um caminho para a efetivação 

dessa reconciliação com a memória individual e, na ótica do direito ao esquecimento, 

alguma forma de permitir um controle da identidade pública do sentenciado que houve 

terminado sua pena. Diz Mirabete que a reabilitação “é um direito do condenado, decor-

rente da presunção de aptidão social, erigida em seu favor, no momento em que o Esta-

do, através do juiz, admite seu contato com a sociedade” (MIRABETE, 2012, p. 347). E 

autor ainda vai mais além: “Estimula-se o condenado à completa regeneração, possibili-

tando-lhe plenas condições de voltar ao convívio da sociedade sem nenhuma restrição 

ao exercício de seus direitos.” (MIRABETE, 2012. P. 347). E essa readaptação estaria 

promovida, marcadamente, por um dos efeitos da reabilitação: o sigilo dos registros 

sobre o processo e a condenação. Sigilo, aqui, significa, fundamentalmente, que a tal 

condenação não poderá figurar de certidões de antecedentes ou folha de antecedentes 

criminais daquele. Interessante: a reabilitação não apaga qualquer traço do fato, não 

renarra o fato. Isto é, o fato estará lá: não se apaga. Não há anistia, não há extinção. O 

fato estará lá. Mais que isso, continua servindo à reincidência e aos antecedentes. Pela 
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reabilitação, o esquecimento opera apenas quanto ao acesso público às informações re-

lacionadas à condenação, que ficam impedidas. Do ponto de vista jurisdicional, a in-

formação continua passível de acesso por vias judiciais.  

Sobre a questão de memória individual e projeção pública de identidade, Jair 

Leonardo Lopes, claro que sem mencionar este tipo raciocínio, já que texto se encontra 

em momento pretérito às discussões sobre o esquecimento como um direito e, mais, está 

em um trabalho dedicado ao estudo dogmático do Direito Penal, faz colocação que vale 

a pena destacar. Seu pensamento sobre a inutilidade da reabilitação está calcado no ar-

gumento de que não faria sentido o sentenciado querer, “com toda a pompa e circuns-

tância” (LOPES, 2005, p. 249) ver-se declarado reabilitado. Segundo o autor, não pare-

ce, para ele, que o sentenciado queira “chamar a atenção sobre a própria condenação, 

depois de dois anos do seu cumprimento ou depois de extinta a punibilidade, quando já 

vencidos os momentos mais críticos da vida do egresso da prisão.” (LOPES, 2005, p. 

248). Conclui o autor que reabilitar-se, na forma do que está na lei “não lhe acrescenta-

ria, moralmente, qualquer valor, quando, apenas, revelaria que já cumpriu uma pena, o 

que não dignifica ninguém.” (LOPES, 2005, p. 249) 

Antes de avançar, não é sem importância mencionar que a doutrina do Direito 

Penal considera o instituto da reabilitação algo sem utilidade prática, em razão de outro 

diploma legal também em vigor, o artigo 202, da Lei de Execução Penal, de 198428. 

Esse instrumento legal cumpriria a mesma função da reabilitação, isto é, marcar uma 

espécie de retorno às condições de convivência social, após a extinção/cumprimento da 

pena, sem a condicionante de um tempo extra, aquele de dois anos mencionado pelo 

instituto da reabilitação. Duas coisas são relevantes a esse respeito, ao menos é o que 

entendemos: em primeiro lugar, aquilo que poderíamos chamar de desconfiança na pró-

pria capacidade alentadora da pena, que depuraria o fato criminoso por si, construindo, 

em última análise, uma memória de dívida paga, que bastaria para uma identidade re-

conciliada, vez que a memória do fato criminoso estaria sublimada pela memória da 

pena. Entretanto, no caso específico da reabilitação, essa exige um outro tempo, dois 

anos, pós pena, demonstrando que a extinção da punição criminal pelo cumprimento da 

 
28 “Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões forneci-
das por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo 
para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei.” (BRASIL, 
1984) 
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reprimenda não basta. Algo como se o direito pretendesse a abertura de uma outra tem-

poralidade, de purgação. 

Em segundo lugar, claramente, a construção da identidade do sentenciado penal 

que cumpriu ou teve extinta a sua pena fica condicionada, uma vez mais, a uma proje-

ção temporal tipicamente jurídica. Temos insistido que o Direito tem por forma de ope-

ração uma certa destemporalização de si mesmo para temporalizar as relações que regu-

la. Uma vez que a reabilitação não prescinde desse prazo de dois anos e que, no curso 

dele, a prática de outra infração penal conduz à revogação da reabilitação29, percebe-se 

que o direito não deixa o tempo passar, nesses casos. Isto é, reconhece a inaptidão das 

próprias estruturas de execução penal para gerar o esquecimento da estigmatização pro-

duzida pelo processo criminal e coloca na conta do próprio sentenciado a responsabili-

dade por tonar-se sociado, uma vez mais. E, pior, impede que aquele evento do passado, 

de fato, fique no passado. Mas, ao final, o deixa sempre presente: ao menos dentro desse 

prazo bienal. No final das contas, há uma interdição ao tempo pelo Direito Penal, pela 

via da reabilitação criminal.  

 

 

3.3.3.2. Prescrição Criminal 

 

 

Outros autores que comentam acerca do esquecimento no Direito Penal (RI-

COEUR, 2008; OST, 2005, SARLET, 2019) mencionam também, as questões relacio-

nadas à prescrição, como uma forma de atuação do tempo sobre um evento criminoso 

do passado – bem como em relação a seu autor – promovendo algum tipo de apagamen-

to, ou, em outros termos, algum tipo de reconciliação do agente do fato ilícito com sua 

própria biografia.  

Para Ricoeur (2007), ao tratar sobre o perdão, a prescrição, que, juridicamente, 

traria a marca de uma definição arbitrária de um lapso temporal cuja autoridade reside 

na intervenção do tempo sobre as obrigações jurídicas, consistiria na interdição do ca-

 
29 Art. 95, Código Penal: A reabilitação será revogada, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, 
se o reabilitado for condenado, como reincidente, por decisão definitiva, a pena que não seja de multa.  
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minho de volta ao fato criminoso, sem que isso importasse em apagamento dos “ras-

tros”. Segundo o autor, a prescrição deve ser vista a partir de um viés de utilidade públi-

ca, preservando a ordem social que se inscreve num tempo de longa duração e colocan-

do fim ao estado de incertezas que se instala no espaço entre o fato e seu processo, co-

mo discurso (RICOEUR, 2007, p. 477/478). 

Usando o decurso do tempo como fundamento para a existência da prescrição 

criminal, os textos jurídico-penais – aqui usamos um dos mais autorizados pela comuni-

dade de juristas brasileiros – afirmam que esta, a prescrição, estaria sustentada em que o 

decurso do tempo leva ao esquecimento do fato e à recuperação do criminoso (BITEN-

COURT, 2012, p. 869). Guilherme de Souza Nucci, ao articular os fundamentos da 

prescritibilidade da pretensão de aplicação da lei penal ao criminoso o faz trazendo 

aquilo que chama de teorias que fundamentam sua existência (NUCCI, 2015, p/p 581 e 

582): a teoria do esquecimento, a teoria da expiação moral, a teoria da emenda do delin-

quente, a teoria da dispersão das provas e a teoria psicológica. Em todas essas perspec-

tivas teóricas, levando em conta a maneira como o citado autor as apresenta, o tempo é 

o elemento fundamental da razão de ser desse esquecimento. Seja porque o passar do 

tempo produz, na memória social, o apagamento da referência ao fato criminoso, despa-

recendo, pois, a razão pragmática da punição, sustentada em seus vieses de retribuição 

ou prevenção; seja porque esse mesmo tempo produz um certo grau de expiação do fato 

do criminoso, pelo seu simples fluir; seja porque o tempo permitiu a reestruturação da 

vida do criminoso ou o desaparecimento das provas do fato ilícito. Veja-se, é clara a 

construção de uma temporalidade típica do direito, marcada por uma narrativa de re-

construção.  

A prescrição em Direito Penal30 consiste em causa legal de extinção da punibili-

dade. A punibilidade, como prerrogativa de aplicação a pena ao caso concreto por parte 

do Estado-Juiz, pode deixar de haver em razão de situações previstas em lei que afastam 

tal prerrogativa. Assim, se, inicialmente, em razão do fato criminoso cometido, eram 

possíveis a imposição e a execução da reprimenda penal, diante de determinadas situa-

ções, esta desaparece. A prescrição é uma delas. Consiste essa na perda, por parte do 

Estado, da possibilidade de impor pena por sentença ou de executar a pena imposta na 

sentença, em razão do transcurso de um tempo, definido em lei, que opera de modo a 
 

30 Prescrição é instituto não afeto exclusivamente ao Direito Criminal e às penas e pretensões punitivas. 
Neste capítulo, em razão do tema versar acerca do esquecimento em relação a questões criminosas, trata-
se apenas dos efeitos desse instituto quanto a tais fins.  
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que, embora o fato tenha existido, não possa mais ter sobre si incidente a lei penal cor-

respondente, a pena supostamente cabível. Em outras palavras, o fato criminoso ocorreu 

e, para que o Estado possa puni-lo, estabelece-se um determinado prazo31. Ultrapassado 

este, não é mais possível impor ou fazer-se cumprir pena. 

Fica melhor compreensível se tomarmos as duas espécies de prescrição para ana-

lisar, a partir da lógica da construção temporal da realidade jurídica. A prescrição pode 

ocorrer tanto antes quanto depois do trânsito em julgado da sentença penal condenató-

ria. Uma, a primeira, opera pela pena abstratamente prevista na lei; a segunda, pela pena 

concretamente aplicada na decisão condenatória. Os efeitos são distintos, conforme a 

prescrição ocorra em um ou em outro momento. Se operar-se antes de transitar em jul-

gado a sentença condenatória, não há qualquer efeito penal – primário ou secundário – a 

produzir-se. Em outros termos, o fato existiu, reconhece-se a sua existência na decisão, 

reconhece-se sua autoria na decisão, mas, tendo em vista o correr de um tempo previsto 

em lei, ele não opera consequências, não produzir efeitos. Assim, aquele fato não pesa-

rá contra a pessoa que o tenha realizado. Não aparece em registros criminais, não pro-

duz antecedentes, não produz reincidência. Não altera a identidade na esfera pública, ao 

menos do ponto de vista jurídico, daquele sentenciado. Importante dizer: sentenciado! 

Há sentença, mas não há pena ou qualquer efeito condenatório. 

Isso faz com que François Ost (2005, p. 169) venha a tratar da prescrição crimi-

nal como uma forma ou espécie de esquecimento programado pela própria legislação, 

tratando-a como uma “reversibilidade regeneradora” (OST, 2005, p. 171) processada 

pelo Direito, operando como um instrumento “particularmente flexível de dosagem en-

tre memória e esquecimento” (OST, 2005, p. 169).32 

Por outro lado, caso a prescrição ocorra já depois da sentença transitar em julga-

do, impedindo que o Estado execute, faça cumprir, a pena que fora definida na decisão, 

os efeitos condenatórios secundários permanecem, embora a pena, ela mesma, não pos-

sa ser cumprida. É como se a condenação prevalecesse em seus aspectos estritamente 

jurídicos, mas não prevalecesse do ponto de vista efetivo do cumprimento da pena. Isto 

 
31 Vide artigo 109, do Código Penal brasileiro. 
32 Do mesmo modo, os crimes cruéis que permanecem longo tempo na lembrança dos homens, assim que 
provados, não merecem prescrição alguma em favor do réu, que se livra pela fuga. Nos delitos menores e 
obscuros, entretanto, a prescrição deve pôr fim à incerteza do cidadão quanto à sua sorte, pois a obscuri-
dade, envolvendo por muito tempo os delitos, anula o exemplo da impunidade, deixando, entretanto, ao 
réu, a possibilidade de redimir-se. (BECCARIA, 1999, P. 101) 
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é, o sentenciado é considerado responsável pelo fato, a sentença produz o condicionante 

necessário para o reconhecimento dos antecedentes e da reincidência. Só a pena mesma 

não se executa.  

Nesses dois casos, pois, percebe-se a construção de uma temporalidade própria 

ao direito que produz sobre o agente efeitos completamente distintos a depender da atu-

ação do tempo sobre o fato. De toda forma, marcadamente a prescrição que ocorre antes 

do trânsito em julgado da sentença condenatória, é um posterior quando se consideram 

tanto o fato quanto a sentença. Isto é, o fato, que, de acordo com a lógica com que labo-

ram as estruturas jurídicas aqui descritas, estava no passado e poderia ser objeto de con-

sideração se reescreve a partir da sentença, restando silenciado, ao menos do ponto de 

vista das consequências jurídicas que dele poderiam sobrevir. A decisão que declara 

extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva – antes pois da sentença – 

permite um certo esquecimento, uma certa reconciliação – como costumam tratar os 

autores que versam acerca do esquecimento como direito – com o passado e, evidente-

mente, uma possibilidade de desconexão daquele fato prescrito em relação a seu autor.  

Por fim, uma questão se levanta: e a imprescritibilidade? François Ost (2005), no 

capítulo de O Tempo do Direito em que discute O Perdão, justamente como forma de 

deligar o passado, tratando dessa lógica jurídica de programar esquecimentos através 

dos prazos de prescrição tanto da punição em concreto como em abstrato, abre espaço 

para a discussão da programação do não-esquecimento, justamente pela criação jurídi-

co-constitucional – marcadamente no caso brasileiro – de hipótese em que esse tempo 

jurídico não permite a tal reconciliação com o passado. 

François Ost vai falar da imprescritibilidade de crimes graves, como uma tradi-

ção jurídica ocidental (OST, 2005, p. 169). No Direito brasileiro, essa impossibilidade 

de prescrever tem foro constitucional. De acordo com o artigo 5º, incisos XLII e XLIV, 

“a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 

reclusão, nos termos da lei33;” e “constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de 

grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrá-

tico;”.  

 
33 A lei a que se refere o dispositivo constitucional é a Lei 7.716/89, que define os crimes resultantes de 
preconceito de raça ou de cor, etnia, religião ou procedência nacional. 
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Já Ricoeur (2005), ainda na lógica do perdão e da prescrição por ele desenvolvi-

da, definindo a imprescritibilidade como a impossibilidade de invocação do princípio de 

prescrição (RICOEUR, 2005, p. 478), a justifica nos casos que se relacionam com cri-

mes de extrema gravidade, que tornariam razoável a perseguição sem limite de tempo 

do criminoso (RICOEUR, 2005, p. 479). O argumento do autor, nesse contexto, está 

fundado, como expresso por ele, na maior reprovação desses crimes (RICOEUR, 2005, 

p. 479). Não podemos deixar de indicar um argumento que consideramos determinante 

para pensar como pensa Ricoeur, nesse tópico. A visão de perdão e esquecimento do 

autor acerca das questões criminais está centrada naquilo que, numa tradição que re-

monta a Kant e a Hegel, se tem chamado de retributivismo34 – ou de teorias absolutas da 

pena criminal. Assim, aparentemente, a justificativa da imprescritibilidade residiria na 

maior ou menor gravidade – palavra de difícil fechamento conceitual, mesmo nos estri-

tos limites do Direito Penal – do delito praticado. Assim, quanto mais grave, mais im-

possível a prescrição.  

Aqui, é preciso abrir a discussão para dois discursos diferentes: aquele oriundo 

dos textos jurídicos, que buscam justificativas estritamente jurídicas para essa determi-

nação de imprescritibilidade; e aquele relacionado ao que desenvolvemos como argu-

mento neste trabalho.  

Quando se leem os textos jurídico-dogmáticos, vê-se, com frequência (BITEN-

COURT, 2012; CARVALHO, 2009; BUSATO, 2013) a referência a que a imprescriti-

bilidade rompe com a “tradição” jurídica de que os “delitos” prescrevem. De modo que, 

aparentemente, esses autores laboram a partir da lógica desse perdão programado como 

regra, no Direito. Eugenio Raúl Zaffaroni chega, inclusive, a dizer que não “parece exis-

tir fundamentação suficiente para isso [a imprescritibilidade de certos delitos]. Não exis-

te na listagem penal crime que, por mais hediondo que se apresente ao sentimento jurí-

dico e ao senso da comunidade, possa merecer a imprescritibilidade.” (ZAFFARONI, 

2015, p. 671) Entretanto, quando se buscam suas explicações/justificativas para que 

haja hipótese de não-perdão, o autor só as consegue encontrar na perpetuação de um 

juízo de repugnância sobre o fato (ZAFFARONI, 2015, p. 672). 

Para nós, a questão pode ser analisada a partir de uma outra perspectiva, mais 

consentânea com as hipóteses aqui levantadas e desenvolvidas. Há três pontos, funda-
 

34 Sobre o tema já tivemos a oportunidade de publicar o livro Penas e Medidas de Segurança que, em seu 
capítulo terceiro, se dedica a tratar das diversas teses que justificam e fundamentam a pena.  
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mentalmente, para sustentar nossa reflexão. Em primeiro lugar, conforme o pensamento 

de Ost, com o qual estamos de acordo, a construção de algumas temporalidades próprias 

ao Direito serve para “preservar as ficções impostas pelo direito” (OST, 2005, p. 160), 

depois, há uma ideia de tempo como externo ao direito e fluido do passado ao futuro e, 

por fim, prescrever ou não prescrever, a partir de uma lógica simbólica do Direito no 

tempo, ajuda a construir identidades. 

 

 

3.3.3.3. Anistia penal 

 

 

A anistia também é causa extintiva da punibilidade, constante do rol do artigo 

107, do Código Penal brasileiro em vigor. E é instituto típico do Direito Penal em geral, 

não tendo passado desapercebido do olhar de Paul Ricoeur, em O Justo (2008), quando 

o autor discute a relação entre condenação, reabilitação e perdão. 

Do ponto de vista estritamente legal, “a anistia consiste no esquecimento da in-

fração penal, renunciando o Estado ao poder punitivo em relação a ela.” (BUSATO, 

2013, p. 610). É comum dizer-se que a anistia consiste em ato de indulgência pública, 

boa-vontade de Estado, que, abrindo mão de sua prerrogativa de imputar a responsabili-

dade por fato criminoso a alguém, concede-lhe uma forma de perdão que se dá “(...) 

num apagamento que vai bem além da execução das penas. À proibição de toda e qual-

quer ação em juízo, portanto à proibição de todo e qualquer processo movido a crimino-

so, soma-se a proibição de mencionar os próprios fatos com sua qualificação criminal.” 

(RICOEUR, 2008a, p. 195). Ricoeur vai chamá-la de amnésia institucional (RICOEUR, 

2008, p. 195).  

Como causa extintiva da punibilidade, a anistia dirige-se a fatos criminosos – 

não a pessoas – promovendo o desaparecimento das consequências penais, tanto diretas 

quanto indiretas. Isto é, não apenas faz desaparecer a pena. Faz desaparecer o próprio 

fato criminoso e tudo o que dele decorra ou pudesse decorrer. Como a anistia depende 

de lei de competência do congresso nacional, seus limites e incidências só podem ser 

devidamente conhecidos com a existência da Lei, como ocorreu, em agosto de 1979, 
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com a Lei 6. 683. Naquele episódio, tratado com Lei de Anistia, durante o governo mili-

tar de João Batista Figueiredo, o que se viu foi: 

Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido 
entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram cri-
mes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram 
seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração 
Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Ser-
vidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos diri-
gentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos 
Institucionais e Complementares. 
§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de 
qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por 
motivação política. 
§ 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados 
pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pes-
soal. 
§ 3º - Terá direito à reversão ao Serviço Público a esposa do militar 
demitido por Ato Institucional, que foi obrigada a pedir exoneração do 
respectivo cargo, para poder habilitar-se ao montepio militar, obedeci-
das as exigências do art. 3º35. 

 

Por definição, diz-se que a “anistia consiste no esquecimento36 da infração penal, 

renunciando o Estado ao poder punitivo em relação a ela.” (BUSATO, 2013, p. 610), 

tendo essa infração se tornado “impuníveis por motivo de utilidade social” (NUCCI, 

2015, p. 572). No sentido em que está posta, a anistia penal não produz algum tipo de 

retirada do fato da narrativa histórica. Retira-o da narrativa jurídica. Isto é, quando os 

juristas propõem que a anistia representa um tipo de esquecimento, é preciso entendê-lo 

nos estritos limites da produção de consequências jurídico-penais e não no impedimento 

amnésico de pertencer aquele evento a algum tipo de reconstrução narrativo-histórica 

acerca dele. O apagamento de que se trata, nesse sentido, é apenas dos efeitos decorren-

tes daquele crime. Como já mencionado, a anistia é causa extintiva da punibilidade, e, 

como tal “apaga o crime e todos os efeitos da sentença” (NUCCI, 2015, p. 572), dentro 

do universo do jurídico. Assim, aquele fato não conta como antecedente criminal, não 

 
35 Outro exemplo mais recente de anistia criminal, no direito brasileiro, é aquela conferida pelas Leis 
12.505, de 11 de outubro de 2011, e 13.293, de 01 de junho de 2016, que anistiaram bombeiros e policiais 
militares que participaram em movimentos reivindicatórios por melhores condições de salário e trabalho. 
A lei os anistiou dos crimes militares eventualmente praticados e dos crimes da lei de segurança nacional.  
36 Bitencourt, usando a mesma lógica, define a anistia como “(...) o esquecimento jurídico do ilícito (...)” 
(BITENCOURT, 2012, p. 861); também Ney Moura Teles: “Anistia é o esquecimento do fato, a renúncia, 
pelo Estado, de exercer o jus puniendi (...).” (TELES, 2006, p. 487) 
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importa para reincidência, mas não desaparece, considerando esse desaparecimento 

como a impossibilitação narrativa de sua presença no discurso.  

Do ponto de vista do discurso jurídico, considera-se a anistia criminal uma espé-

cie de indulgência pública, concedida por Lei de iniciativa do Congresso Nacional que, 

dentro dos limites do seu texto, fixam as consequências de afastamento da tipicidade da 

conduta, marcando, pois, uma espécie de descriminalização retroativa. Insista-se: não há 

uma interdição narrativa em relação ao evento criminoso a que faça referência. Não há 

qualquer impedimento a que esses eventos sejam descritos, contados. O que ocorre é a 

impossibilitação das consequências jurídico penais que haveria do evento criminoso, 

quando anistiado. Assim, a lógica proposta por François Ost da anistia como amnésia, 

neste contexto específico, não se sustenta, acreditamos. Ost constrói sua ideia a partir da 

distinção entre anistia maior e anistia menor. Segundo ele, a maior seria apenas a anistia 

da pena e suas consequências, razão porque o processo teria cumprido a função de me-

mória do fato. Já a anistia menor, anterior ao processo e a uma eventual condenação, 

seria a oportunidade em que “o efeito do desempenho jurídico atinge o seu ápice: agi-

mos como se o mal não tivesse ocorrido; o passado é reescrito e o silêncio é imposto à 

memória.” (OST, 2005, p. 172). Nesses casos, propõe ele “não se pode pensar que o 

passado foi manipulado e que a injustiça, ao invés de se atenuar, se agrava?” (OST, 

2005, p. 173). E Ost vai colocar a anistia no centro da tensão entre “esquecimento for-

çado ou perdão deliberado, conspiração do silêncio ou gesto de reconciliação nacional” 

(OST, 2005, p. 174).  

 

 

3.4. Direito ao esquecimento como um dos direitos da personalidade 

 

 

Saindo da esfera penal, uma outra forma de compreender o direito ao esqueci-

mento é tomá-lo no contexto dos chamados direitos da personalidade. Assim, haveria 

uma prerrogativa individual de ser “deixado em paz” em relação a atos do passado, de 

não ser perseguido, no presente, por situações que, inclusive em razão dessa distância 
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temporal, não teriam “relevância pública” ou “historicidade” para justificar sua reme-

moração, especialmente pela divulgação nos meios de comunicação de massa. 

Anderson Schreiber, no interior da análise do desenvolvimento do conceito de 

direitos da personalidade, especialmente na ordem jurídica brasileira, propõe que no 

contexto desses direitos está aquele relacionado à privacidade. E, nesse sentido, a priva-

cidade – deixando de ser um direito de cariz negativo, de abstenção de atos invasivos da 

vida privada de alguém - seria algo mais do que um mero direito à vida íntima, à vida 

privada, mas seria, nas sociedades marcadas pela transmissão online de informações das 

pessoas, o direito de “manter o controle sobre os seus dados pessoais” (SCHREIBER, 

2014, p. 138), de modo a constituir-se em um direito positivo – de ter o domínio sobre a 

sua própria identidade na esfera pública: 

Transcende essa esfera doméstica para alcançar qualquer ambiente 
onde circulem dados pessoais do seu titular, aí incluídos suas caracte-
rísticas físicas, código genético, estado de saúde, crença religiosa e 
qualquer outra informação pertinente à pessoa. Nesse sentido, a priva-
cidade pode ser definida sinteticamente como o direito da coleta e da 
utilização dos próprios dados pessoais. (SCHREIBER, 2014, p. 139) 

 

Sem penetrar na discussão jurídica que subjaz à conceituação dos direitos da 

personalidade, podemos dizer que “os direitos da personalidade constituem uma fórmu-

la de resistência contra as ofensas exteriores perpetradas contra certos atributos que 

compõem a pessoa” (FERREIRA, 2016). Para os juristas que laboram com o Direito 

Civil, tomando a definição de pessoa como “todo aquele sujeito de direitos” (FARIAS e 

ROSENVALD, 2015, p. 132), a personalidade pode ser definida, de forma bastante 

simplificada, como “o atributo reconhecido a uma pessoa (natural ou jurídica) para que 

possa atuar no plano jurídico (titularizando as mais diversas relações) e reclamar uma 

proteção jurídica mínima, básica, reconhecida pelos direitos da personalidade.” (FARI-

AS e ROSENVALD, 2015, p. 135). À vista disso, os direitos da personalidade poderi-

am ser definidos como aqueles decorrentes da própria condição de pessoa, como as 

prerrogativas subjetivas que, por serem indispensáveis ao exercício digno das mais di-

versas dimensões da personalidade, “têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e 

morais da pessoa em si e em suas projeções sociais” (GAGLIANO e PAMPLONA FI-

LHO, 2011, p. 180). 
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Os direitos da personalidade poderiam ser classificados de acordo com a prote-

ção que emprestem a) à vida e a integridade física; b) à integridade psíquica e às cria-

ções intelectuais e c) à integridade moral (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2011, 

p. 193). Estas duas últimas formas de proteção dariam conta da tutela da privacidade, da 

honra, da imagem e da identidade pessoal, sendo, pois, o lugar onde se encontra a tese 

do direito ao esquecimento, nesse contexto. 

Entendendo a pessoa como um ser em constante construção, Chaves e Rosen-

vald compreendem que o direito ao esquecimento como a “possibilidade reconhecida a 

todas as pessoas de restringir o uso de fatos pretéritos ligados a si, mais especificamente 

no que tange ao modo e à finalidade com que são lembrados esses fatos passados” 

(CHAVES e ROSENVALD, 2015, p. 154). Como se verá em nossa análise acerca da 

audiência pública que discutiu o direito ao esquecimento no Supremo Tribunal Federal, 

alguns dos envolvidos nessa discussão pretendem ver assim o Direito ao Esquecimento: 

uma prerrogativa individual, decorrente dos direitos da personalidade, como garantia da 

dignidade da pessoa humana. Com base nesse raciocínio, o direito ao esquecimento 

operaria como a possibilidade de cada um de nós ter controle sobre a maneira como nos 

projetamos, contemporaneamente, na esfera pública, de modo a que fôssemos retratados 

sempre da maneira mais correspondente possível com a identidade que tenhamos, na-

quele momento. Esquecer, nesse sentido, seria, fundamentalmente, controlar a própria 

identidade. Como se viu no caso Jurandir Gomes França – Chacina da Candelária – a 

pretensão se sustentava, justamente, em que ele não queria mais ser relacionado com 

aquele fato do passado, que lhe traria grande sofrimento, em razão de não fazer mais 

sentido com sua vida atual.  
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CAPÍTULO 4 – OS CASOS-PARADIGMA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A NARRATIVA JURIS-

PRUDENCIAL DO ESQUECIMENTO 

 

 

Como dissemos anteriormente, uma das maneiras de compreender o direito ao 

esquecimento é tê-lo como um dos direitos da personalidade, algo que decorreria remo-

tamente da própria ideia de dignidade humana e do direito à privacidade e à vida íntima. 

Essa concepção estaria fundada na prerrogativa individual de pleitear em Juízo o impe-

dimento narrativo de um determinado evento que possa trazer algum tipo de dano ao 

titular dos direitos. A ideia-força por detrás da perspectiva é a de que haveria um direito 

subjetivo à formação e o controle da própria identidade e a não ser perseguido por even-

tos do passado que, de alguma forma, não seriam condizentes com a identidade ou a 

forma de vida mantidas pelo sujeito, no presente. De modo que, pela vontade exclusiva 

do agente, detentor desse direito, situações de sua vida poderiam ser tornadas coisas 

fora da narrativa pública.  

A proposta de autores como Anderson Schreiber (2014), Viviane Maldonado 

(2017) e Ingo Wolfgang Sarlet (2019) é de que, tendo em vista o choque entre os direi-

tos de privacidade e vida íntima e os direitos à liberdade de informação, a definição do 

que pode ser esquecido, por incidência dessa prerrogativa individual ao olvido, seja 

sempre definida no espaço dialógico do processo, a fim de que a ponderação entre esses 

direitos possam dar-se na situação concreta. Aparentemente, e isso está também na nar-

rativa desses mesmos juristas antes citados, a justificativa para essa necessária interven-

ção do Judiciário – a par da exigência de que se estabelecem contornos mais claros para 

o que seja o esquecimento, em geral – é que não existiria um domínio absoluto e irres-

trito da informação pessoal, algo como uma propriedade da narrativa pelos envolvidos 

nela, quando o esquecimento é colocado frente às questões de interesse público, como 

tivemos a oportunidade de discutir. Assim, passa a ser absolutamente imprescindível 

compreender como o Judiciário brasileiro, especialmente os Tribunais Superiores, STF 

e STJ, têm lidado com a pretensão subjetiva ao olvido, para que possamos encontrar os 

pontos de sustentação da racionalidade desses julgamentos, especialmente porque esses 
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pontos é que são a conexão entre Direito e História, no contexto do direito ao esqueci-

mento.  

Para entendermos como os Tribunais Superiores tratam e trataram do tema, ne-

cessário observar os casos paradigmáticos, especialmente o chamado Caso Aída Curi, 

visto estar em tramitação no Supremo Tribunal Federal, ter havido o reconhecimento de 

repercussão geral – com a participação de um bom número de amici curae – e a realiza-

ção de audiência pública para a discussão do tema. Outro caso é o de Jurandir Gomes 

França, envolvido na Chacina da Candelária, por ter sido julgado nas mesmas condições 

do caso anterior e ter havido, nele, decisão oposta. No estudo desses casos, tentaremos 

recortar os pontos em comum na fala dos diversos atores envolvidos, utilizando para 

esse recorte algumas categorias que são repisadas nos seus discursos, a fim de compre-

ender, se possível, como essas categorias, pretensamente advindas da História, seriam 

utilizadas para dar respaldo a decisões jurídicas. Tais categorias acabam se tornando 

pontos de discussão de todos aqueles que se envolveram na discussão dos casos. Mais, 

partimos da hipótese de que o Direito, no discurso do esquecimento, se apropria de ca-

tegorias historiográficas que são jurisdicizadas e utilizadas, afastando-as do sentido que 

possuem na História. Essa hipótese se sustenta, também, na lógica jurídica do esqueci-

mento definido sempre dentro judiciário e, ao menos nos casos paradigmáticos, a partir 

de pedidos de indenização. Tais pedidos têm um dano como pressuposto e precisam 

encontrar, nos elementos trazidos para a discussão processual, os requisitos necessários 

para a procedência ou improcedência dos pedidos de reparação. Em outras palavras, o 

discurso jurídico, nesses casos, embora se utilize de um pretenso pensamento que se 

funda, também, na histórica, precisa chegar a conclusões a que essas categorias, como 

pensadas fora do direito, não poderiam levar. Uma vez mais: em razão da proposta de 

análise deste capítulo, este terminou por ser um pouco mais longo, pelo que, desde já, 

pedimos a vênia cabível. 
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4.1. O Caso Aída Curi 

 

 

Em razão de ainda pender de julgamento definitivo, no Supremo Tribunal Fede-

ral, e por ter sido usado por esse Tribunal como paradigma para a repercussão geral da 

decisão a ser proferida, o chamado caso Aída Curi acabou por tornar-se a fonte principal 

de discussão desta tese. Mormente por se terem disponibilizados, a partir do momento 

em passou a tramitar naquela corte, todos os documentos componentes da ação cível 

ordinária, desde sua abertura até os dias atuais. Assim, graças à tramitação eletrônica, 

foi possível analisar cada um dos documentos levados, tornando nosso trabalho de pes-

quisa mais frutífero e, também, fazendo com as falas fossem mais fieis a quem as profe-

riu, sem aliterações ou substituições de termos pelo Judiciário. Outrossim, esse caso se 

tornou extremamente importante em razão da audiência pública convocada pelo Supre-

mo Tribunal Federal, oportunidade em que alguns setores que tinham interesse na fixa-

ção do alcance do conceito de esquecimento como prerrogativa individual pudessem 

expor sua forma de pensar.  

Nelson Curi, Roberto Curi, Waldir Cury e Maurício Curi, em 20041, promove-

ram, na 47ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, capital, ação de indenização por 

danos materiais, morais e à imagem, contra a Globo Comunicações Participações S/A. 

A motivação da ação estaria na exibição do programa Linha Direta Justiça, tratando 

sobre a morte de Aída Curi, nos idos de 1958. Em síntese, pugnaram que a falta de con-

temporaneidade do fato com a informação fez reabrirem-se feridas relacionadas ao cri-

me envolvendo a morte da irmã dos autores do processo. Conforme se extrai da petição 

inicial, os parentes de Aída Curi afirmam que os danos produzidos pelo evento e pela 

sua exploração midiática na época, no final dos anos de 1950, haviam sido “sepultados” 

pelo tempo, o que, segundo eles, “trazia alento à família, não mais publicamente expos-

ta como dantes” (BRASIL, 2016, p. 6). Por esse motivo, e ao fim, os autores pleiteavam 

as reparações, indenizações e parcelas cíveis cabíveis. 

Aída Jacob Curi, nascida em 15 de dezembro de 1939 (BAYER, 2015; CURI, 

1961), em Belo Horizonte – MG (CURI, 1961; 1975), “era a terceira dos cinco filhos do 

casal Gattas Assad Curi e Jamila Jacob Curi.” (CURI, 1961, p. 9). De acordo com obras 

 
1 Petição distribuída em 22 de outubro de 2004 (STF, p. 4) 
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publicadas pelo irmão de Aída, o Monsenhor Maurício Curi, poucos anos após a morte 

dela e de Gattas Assad. Premida pelas dificuldades advindas da morte de Gattas Assad, 

Jamila e os filhos mudaram-se para o Rio de Janeiro, onde Aída, aos seis anos de idade, 

teria sido levada para o Internato Educandário Gonçalves de Araújo, que ficava em São 

Cristóvão, “mantido pela Irmandade da Candelária e sob a orientação das Irmãs Filhas 

de São José” (CURI, 1975, p. 23). Aída permaneceu no internato até os 18 anos. Ainda 

segundo o mesmo autor, Aída dedicou esses anos todos a uma vida de recolhimento e 

oração, sendo reconhecida por sua fé junto às pessoas que com ela conviviam naquele 

ambiente. Quando deixou o convento, Aída, ao voltar para a casa da mãe, percebendo as 

dificuldades financeiras pelas quais passava, entendeu que deveria se empregar e, para 

tal, procurou qualificação inscrevendo-se em curso Inglês e Datilografia. Aída e a famí-

lia moravam no bairro da Gávea, na capital fluminense, e os cursos, noturnos, eram em 

Copacabana. Além de estarem no mencionado livro publicado por Maurício Curi, todas 

essas informações estão representadas no mencionado programa Linha Direta Justiça, 

objeto da querela, que reproduz, por vezes textualmente, a construção narrativa trazida 

pelos livros de Maurício Curi.  

No dia 14 de junho de 1958, por volta das 19h, quando saia de uma aula (CURI, 

1961, p. 12)2, Aída teria sido levada ao terraço do Edifício Rio Nobre, situado na Ave-

nida Atlântica, na cidade do Rio de Janeiro, por Ronaldo Guilherme de Souza Castro, 

Antonio João de Souza e Cássio Murilo Ferreira da Silva, supostamente atraída pela 

promessa do vislumbre de uma bela vista do Rio de Janeiro à noite, que escondia a pre-

tensão sexual de Ronaldo Castro. À vista da negativa de manter relações sexuais com o 

Ronaldo, Aída, após luta corporal (CURI, 1961, p. 13) teria sido atirada do alto do men-

cionado edifício, tendo morrido em função da queda (DOTTI, 2003, p. 137; CURI, 

1961, 13). Segundo a narrativa dos autos do processo e do livro aqui usado como refe-

rência principal, Aída teria desmaiado e os rapazes teriam acreditado que ela estava 

morta e, por isso, a jogaram do alto do terraço. Estranhando a demora de Aída em che-

gar à casa, seu irmão mais velho a procurou pelo trecho que deveria ter passado e, inclu-

sive, em hospitais. Ao passar pelo local em que Aída jazia caída, o irmão a reconheceu. 

 
2 De acordo com a narrativa contida nos livros publicados pelo irmão de Aída Curi, Monsenhor Maurício 
Curi (referenciados ao final), Aída “estudava Datilografia em Copacana, na escola Remington, às segun-
das, quartas e sextas-feiras, das 18 às 19 horas e na Cultura Inglesa do mesmo bairro, a língua inglesa, às 
terças e quintas-feiras, das 14:30 às 15:30 horas. Além do que recebia aulas particulares de Português 
com a professora Lúcia Corona. Normalmente, chegava em casa por volta de 20 horas.” (CURI, 1961, p. 
54) [Informação narrada também no programa Linha Direta Justiça] 
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Segundo se pôde extrair da denúncia formulada contra os acusados, 

Terminada a aula do curso de datilografia na Escola Remington da rua 
Miguel Lemos em Copacabana, Aída sai em companhia de uma cole-
ga de curso, Ione Arruda Gomes, como em outras vezes. Rumaram ao 
ponto do ônibus, quando ambas foram abordadas por rapazes que cos-
tumavam se reunir próximo à rua do curso. Quando deixaram cair al-
gumas chaves, foi perguntado pelos rapazes se era de alguma delas, 
aproveitando para iniciar um diálogo, tendo recebido de Aída uma 
resposta ríspida de que não queria conversar3. 

 

Em razão da ampla cobertura feita, especialmente pela revista O Cruzeiro 

(FRANCISCHETT, 2008), o fato ganhou repercussão nacional. A repercussão decorria, 

de certa forma, das características do ocorrido, que envolvia a chamada juventude trans-

viada do Rio dos anos 50 e a morte de uma moça cuja reputação de religiosidade lhe era 

marcante. Ademais, um dos autores, Ronaldo, que contava 19 anos na época do fato 

(DOTTI, 2003, p. 161), era de boa posição social (DOTTI, 2003, p. 137), o que conferia 

especiais contornos à trama: 

Entre os rapazes estava Ronaldo Guilherme de Souza Castro, natural 
do Espírito Santo, ora estudando no Rio de Janeiro, de 19 anos, com 
pinta de galã de cinema francês, que usava um irresistível par de ócu-
los escuros, dando-lhe um ar de playboy que seduzia diversas garotas 
no aprazível bairro de Copacabana. Ronaldo já havia sido expulso de 
colégios, acusado de diversas agressões e de ter participado do roubo 
de um carro pertencente à Secretaria de Agricultura. Também fora 
preso por indisciplina quando servira no Exército e coisas semelhan-
tes. (BAYER, 2015)4 

 

A denúncia, assinada pelo Promotor Marcelo Mário Domingos de Oliveira, da-

tada de 18 de agosto de 1958, imputava aos acusados, em síntese, os crimes de homicí-

dio qualificado, estupro e atentado violento ao pudor, conforme a legislação penal em 

vigor na época do fato criminoso. Em fevereiro de 1959, os réus maiores foram impro-

nunciados (BAYER, 2015), decisão que teria sido duramente criticada pela imprensa, 

naquela época (BAYER, 2015). Posteriormente, em junho de 1959, a Primeira Câmara 
 

3 Transcrição dos autos do processo que pode ser encontrada tanto em BAYER (2015) quanto em DOTTI 
(2003).  
4 Como mencionado alhures, tendo em vista que o objeto da pesquisa não é a morte de Aída Curi mas o 
ação de indenização manejada por seus familiares em razão de um suposto direito ao esquecimento, as 
fontes utilizadas para a narrativa do evento de 1958 são bibliográficas. Além disso, como se trata de um 
caso considerado célebre pelos criminalistas brasileiros, é deles a narrativa externada aqui. Ademais, a 
fonte utilizada para ter acesso a alguma forma de narrativa do caso foram os livros publicados pelo irmão 
de Aída, o Monsenhor Maurício Curi (CURI, 1975; 1960) – livros referenciados na bibliografia – e que, 
também, fazem uma construção pouco objetiva acerca do fato. Do lado do irmão de Aída, os textos rela-
cionam a vítima à sua formação católica, sua postura de moça religiosa e coisas assim. 
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Criminal do Tribunal de Justiça do antigo Distrito Federal, “deu provimento ao recurso-

crime em sentido estrito para pronunciar os réus e submetê-los a julgamento pelo Tribu-

nal do Júri.” (DOTTI, 2003, p. 151 e 156) 

No dia 5 de fevereiro de 1960, o 1º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, pelo con-

selho de sentença que atuou no caso, condenou Ronaldo Guilherme de Souza Castro a 

37 anos de reclusão, por homicídio qualificado, estupro tentado e atentado violento ao 

pudor consumado. Antonio João de Souza foi condenado a 30 anos de reclusão, pelo 

homicídio (DOTTI, 2003, p. 163). Tendo protestado por novo júri, na forma da lei, em 

11 de março de 1960, os acusados foram considerados absolvidos da prática do homicí-

dio contra Aída Curi: 

Completamente diferente do primeiro julgamento, Ronaldo Guilherme 
foi absolvido por seis votos contra somente um, ouvindo a sentença, 
proferida pelo juiz Talavera Bruce, de cabeça baixa, mas sem deixar 
de demonstrar um meio sorriso de satisfação. Saiu da sala de julga-
mento sob aplausos do público, a maioria moças e rapazes na casa dos 
vinte anos que faziam parte da “juventude transviada”. Antônio João 
de Sousa, o porteiro, também foi absolvido. (BAYER, 2015) 

 

Utilizando-se do motivo de que a decisão dos jurados estaria contrária à prova 

dos autos, o que ensejava recurso de Apelação, o Ministério Público fluminense levou o 

acusado Ronaldo Castro a julgamento novamente, em 10 de outubro de 1963 (DOTTI, 

2003, p. 174). Naquela oportunidade, houve a desqualificação do crime de homicídio e 

a condenação do réu à pena de seis anos de reclusão. Enfim, em agosto de 1964, o Tri-

bunal de Justiça do Estado da Guanabara, negando provimento ao recurso do sentencia-

do, tornou definitiva a pena em oito anos e seis meses de reclusão (DOTTI, 2003, p. 

174) 

Em 22 de outubro de 2004, como mencionado, os únicos irmãos vivos de Aída 

Curi, distribuíram, no Foro da Comarca do Rio Janeiro, tendo sido o caso afeito à 47ª 

Vara Cível da Capital Fluminense, ação de indenização por danos morais, materiais e à 

imagem contra a Globo Comunicações Participações Sociedade Anônima. Os autores 

foram assistidos pelos advogados Roberto Algranti e Roberto Algranti Filho, e a ré por 

João Carlos Miranda Garcia de Sousa.  

O pedido dos autores fundamentava-se no fato de ter sido exibido, pela ré, o 

programa Linha Direta Justiça, em abril de 2004, versando sobre os delitos praticados 
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contra Aída e o processo judicial que apurou essas infrações. A demanda dos autores 

vinha “objetivando a compensação pecuniária e a reparação material em razão do uso, 

não autorizado, da imagem da falecida irmã dos autores” (RIO DE JANEIRO, 2010, p. 

2), vez que teria havido, pela ré, a exploração econômica do evento, contra a vontade 

expressa – já que a Rede Globo havia sido notificada pela família para não exibir o pro-

grama (BRASIL, 2016, p. 6)5. 

O programa mencionado, Linha Direta Justiça, produzido e veiculado pela Rede 

Globo de Televisão, foi exibido de maio de 2003 a novembro de 2007, no período da 

noite, semanalmente às quintas feiras6.De acordo com a demandada, o programa exibia 

um caso criminal por noite, tratando de fatos que já haviam sido levados a julgamento e 

que tinham conhecido repercussão pela mídia na época em que ocorreram, sendo re-

construídos com recursos de produção como diálogos e imagens reais de arquivo.  

Na contestação, protocolizada em 02 de fevereiro de 2005 (BRASIL, 2016, p. 

125), a Rede Globo de televisão concentrou seus argumentos em afirmar que pretendeu 

fazer apenas “documentário acerca de casos célebres da Justiça, que se tornaram históri-

cos” (BRASIL, 2016, p. 128), que os fatos relacionados à morte de Aída Curi nunca 

deixaram de ser públicos e o programa fora produzido com essas imagens já também 

públicas e que “O programa em questão, como tantos outros que já existiram e ainda 

hoje existem pelo mundo, tem por fim relatar fatos históricos, do interesse de toda a 

coletividade, relacionados ao crime ocorrido e ao seu consequente julgamento. É um 

programa jornalístico que, no caso concreto, tem natureza de documentário” (BRASIL, 

2016, p. 139). É perceptível, já na construção da Globo na contestação a preocupação 

em atacar aqueles pontos que, de regra, são reiteradamente mencionados nas discussões 

acerca do esquecimento: historicidade do fato, verdade jornalística e interesse público. 

Para o que se pretende discutir nesta tese, tem valor o recorte do seguinte trecho da con-

testação apresentada pela Rede Globo: 

Seja no caso em tela seja nos demais que foram ou serão abordados 
pelo programa, não são divulgadas notícias que permitam a identifica-
ção atual dos protagonistas dos acontecimentos (a menos que estes es-
pontaneamente desejem tal divulgação), tampouco é divulgada qual-
quer informação que permita a localização dos mesmos. Repita-se: 

 
5 Ao final da exibição do referido programa, o apresentador alerta que os familiares de Aída Curi teriam 
preferido não falar. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZoquLNDDr7U> Acesso em: 
30 de janeiro de 2019. 
6http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/programas-jornalisticos/linha-direta-
justica/formato.htm (acesso em 20 de janeiro de 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoquLNDDr7U
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/programas-jornalisticos/linha-direta-justica/formato.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/programas-jornalisticos/linha-direta-justica/formato.htm
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trata-se de programa jornalístico que busca informar os telespectado-
res sobre fatos que marcaram sua época e são, por conseguinte, de in-
teresse de toda a coletividade. Grande-parte do Programa foi composta 
de imagens de arquivo de matérias jornalísticas da época. (BRASIL, 
2016, p.128) 

 

Na primeira instância, o pedido foi julgado improcedente pelo Juiz Sérgio Sea-

bra Varella (BRASIL, 2016, p. 869), negando-se a indenização e as reparações preten-

didas pela família Curi, por ter entendido aquele juízo que 

a matéria jornalística não foi maliciosa nem extrapolou o objetivo de 
retratar os fatos acontecidos. Salientou que o crime foi amplamente 
divulgado à época e chocou toda sociedade, e ainda nos dias atuais, há 
interesse social na divulgação de crimes contra a honra e contra a mu-
lher, pois, infelizmente, continuam acontecendo. (RIO DE JANEIRO, 
2010, p. 2) 

 

Uma vez mais, é perceptível a insistência naqueles pontos antes mencionados. 

Como já o dissemos, na medida em que a pretensão é reparatória, esta, juridicamente, 

precisa encontrar fundamento nos requisitos do direito para que haja a responsabilidade 

civil extracontratual subjetiva e, como se sabe, é preciso demonstrar a ilicitude do fato 

praticado. Como, na sentença, essa houve a improcedência do pedido, a ilicitude restou 

afastada com sustentação nesses argumentos: de que a narrativa é jornalisticamente ver-

dadeira, sobre fato genuinamente histórico, sobre o qual pesa interesse público, como 

costumam dizer.  

E, também: 

Por outro lado, em que pesem as lembranças dolorosas que sem dúvi-
da devem acompanhar os autores em virtude do homicídio de que foi 
vítima sua irmã, não se vislumbra nos autos efetivo prejuízo que pos-
sam esses ter experimentado em razão do documentário veiculado, pe-
la matéria de conhecimento público, já longamente discutida e notici-
ada nos meios de comunicação, ao longo dos últimos cinquenta anos. 
(BRASIL, 2016, p. 865) 

 

Outro elemento fundamental para o provimento do pedido dos autores seria a 

presença do dano, como já tivemos a oportunidade de discutir, no capítulo terceiro desta 

tese. Dano este que não se julgou presente, ao menos na primeira instância, sob o argu-
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mento de que o caso Aída era absolutamente público e insistentemente discutido, desde 

a morte da moça, no ano de 1958.  

À vista da decisão contrária à pretensão dos autores, em junho de 2010 chegou 

ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, à 15ª Câmara Cível, pela via do 

recurso de Apelação – interposta em 25 de março daquele ano – , o pleito de revisão dos 

irmãos de Aída Curi. Na oportunidade, alegaram que, em justa síntese, a decisão do 

juízo da 47ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro havia colocado a liberdade de 

expressão acima dos direitos da personalidade – discussão que, como também já vimos 

à exaustão, parece monopolizar boa parte da querela jurídica sobre o esquecimento –, 

especialmente do uso ilegal da imagem da finada irmã dos recorrentes, inclusive pela 

suposta falta de natureza jornalística do Linha Direta Justiça (RIO DE JANEIRO, p.3). 

Essa menção à falta de natureza jornalística também é relevante, como vimos. Estamos 

convictos de que um dos sustentáculos da tese do esquecimento está em algum tipo de 

autorização de narrativas verdadeiras por atores legitimados a tal. Isto é, parece haver 

uma certa crença na objetividade histórica e jornalística que, de certa forma, autorizaria 

a descrição pública de alguns eventos. Voltamos a isso oportunamente, na sequência. 

Enfim, os parentes de Aída, no apelo, insistiram na procedência do pedido de indeniza-

ção por danos materiais e morais, à vista do direito da família a ver o caso esquecido 

pela mídia, de forma a não trazer à tona, novamente, os sentimentos relacionados a ele:  

Sustentam que o crime fora esquecido pelo passar do tempo, mas que 
a emissora ré cuidou de reabrir as antigas feridas dos autores, veicu-
lando novamente a vida, a morte e a pós-morte de Aída Curi, inclusive 
explorando sua imagem, mediante a transmissão do programa chama-
do Linha Direta-Justiça. (BRASIL, p. 4) 

 

No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não teve melhor destino o pedido dos 

recorrentes, tendo sido improvido o recurso dos apelantes, com o voto vencido parcial-

mente da desembargadora revisora Jacqueline Montenegro. Para os desembargadores 

daquela Câmara Criminal do TJRJ, não assistia razão aos recorrentes porque o progra-

ma mencionado se estruturaria a partir da reconstrução de crimes utilizando-se de ele-

mentos recolhidos do interior do processo criminal, sendo que essas informações eram 

públicas. Vejamos a volta dos argumentos: narrativas verificáveis, por agentes autoriza-

dos, de fatos verdadeiros marcados pelo interesse público não podem ser consideradas 

ilícitas para ensejar reparação de dano, como queriam os familiares de Aída. 
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O desembargador-relator ainda mencionou: 

A Ré [Rede Globo] nada criou ou inventou, mas apenas cumpriu com 
sua função social de informar, alertar e abrir o debate sobre o contro-
vertido 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 con-
duta do presente. 

 

Interessante: por nada ter inventado e apenas informado, a Rede Globo estaria 

legitimada a produzir o tipo de narrativa que produziu. E, mais: surge, enfim, a discus-

são mais aprofundada sobre o esquecimento, nesse caso, enfrentado pelos desembarga-

dores do TJRJ nos estreitos limites, uma vez mais, do interesse público sobrepujando a 

prerrogativa individual e, como é costume acontecer nessas discussões jurídicas sobre o 

esquecimento, na visão pedagógico-moralizante da História – e da estória de Aída Curi. 

Nesse sentido, já conseguimos perceber alguns traços de introjeção na discussão do es-

quecimento de uma certa noção de tempo e historicidade, como veremos a seguir. 

Cumpre um alerta: por ora, pretende-se apenas trazer os argumentos expedidos 

ao longo do processo, pelas partes envolvidas, inclusive os órgãos judicantes que ope-

ram na causa. Entretanto, nesta tese, estarão presentes as análises e discussões acerca da 

forma narrativa utilizada pelo Judiciário para lidar com o esquecimento, especialmente a 

maneira como o Judiciário percebe o tempo e a historicidade de certos fatos, como está 

expresso nesse excerto, a própria função da memória histórico-jurídica.  

E segue o Relator: 

Embora impactante, não vejo como possa prevalecer no caso concreto 
a tese de que a família da vítima tem o direito absoluto de esquecer o 
evento passado. Digo evento, e não sofrimento, embora aquele acarre-
te este, mas não se tenha como dissociá-los. Assim, muito embora os 
fatos narrados recordem o triste assassinato da irmã do Apelan-
tes/Autores, trazendo à tona todo o sofrimento familiar vivenciado, o 
fato é que o caso apresentado pela emissora de televisão refletiu-se, a 
meu ver mais positivamente para a sociedade. (RIO DE JANEIRO) 

 
Sobre o ponto de vista da história como instrumento pedagógico da sociedade, o 

relator compreendeu que a exposição do caso Aída Curi pela Globo, mesmo que cin-

quenta anos de pois – o que, para alguns, seria o bastante para tornar problemática a 

autorização da exibição pública do caso – teria feito bem, com seu exemplo, para a so-
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ciedade em geral, deixando clara, ao menos assim o entendemos, a maneira como com-

preende o papel da narrativa histórica no ambiente social. Também não é demais aten-

tar-se para a maneira como o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo Desembarga-

dor que profere o voto no caso em estudo – no que é acompanhado pelo Superior Tribu-

nal de Justiça, como se verá – assentada em uma ideia de historicidade pública, ou me-

lhor, historicidade pelo interesse público, que se sobrelevaria ao particular, no que toca 

ao lembrar e ao esquecer. Essa discussão será retomada, oportunamente, como já se 

disse. 

No Superior Tribunal de Justiça, o caso chegou à quarta turma daquele órgão ju-

risdicional, cabendo a relatoria ao Ministro Luiz Felipe Salomão, em julho de 2011, 

pelo Recurso Especial interposto pelos familiares de Aída Curi contra Globo Comuni-

cações e Participações Sociedade Anônima, inconformados com a decisão da primeira 

instância confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, como antes 

descrito.  

Além de questões essencialmente procedimentais, os recorrentes sustentaram seu 

pleito no “direito ao esquecimento acerca da tragédia familiar pela qual passaram na 

década de cinquenta do século passado, direito esse que foi violentado pela emissora ré, 

por ocasião da veiculação da reportagem não autorizada da morte da irmã dos autores” 

(BRASIL, 2013, p. 5). Ao final do julgamento, o recurso foi julgado não provido.  

Quanto ao mérito, que é o que importa nesta análise, entenderam os ministros 

julgadores que a tensão se dava entre o direito constitucional à informação, relacionado 

ao interesse público sempre existente na morte de Aída Curi; e o direito personalíssimo 

à intimidade e à vida privada, centrado na prerrogativa de não serem os familiares de 

Aída atingidos, uma vez mais, pela dor da publicidade do evento traumático do assassí-

nio de sua jovem irmã. Essa tensão tornava-se, no interior do processo, ainda mais com-

plexa porque não havia, de um lado, um comportamento visivelmente ilícito – de ordem 

difamatória ou inverídica – e, de outro, um direito fundamental, frontalmente atingido 

por essa ação danosa. Como já o dissemos, na pretensão reparatória, como foi o caso da 

família Curi, seria imprescindível ao juízo reconhecer alguma ilicitude que pudesse dar 

azo a qualquer tipo de indenização. E o problema, para os Ministros, estava em que a 

matéria jornalística feita pela Rede Globo de Televisão não se revestia dessa caracterís-

tica de ilicitude, vez que fundada em elementos extraídos do processo criminal da épo-
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ca, de depoimentos de pessoas de fato envolvidas na morte e na persecução penal dos 

réus, de forma que a decisão judicial que se buscava pôs-se na encruzilhada de sempre, 

quando se fala sobre o esquecimento, entre informação versus privacidade, prevalecen-

do, ao final, a primeira em detrimento da segunda.  

Uma vez mais inconformados, os irmãos de Aída Curi interpuseram recurso ex-

traordinário junto ao Supremo Tribunal Federal, visando à desconstituição da decisão 

contrária a eles dada nas duas instâncias anteriores. O Recurso coube à relatoria do Mi-

nistro Luiz Antônio Dias Tóffoli e tramita, ainda hoje, sob o registro 1.010.606/RJ, 

pendendo de julgamento7. 

Tendo em vista a relevância do tema, o Ministro Dias Tóffoli reconheceu a re-

percussão geral do julgamento e designou a realização de audiência pública, a fim de 

ouvir o depoimento de autoridades e expertos sobre: a) a possibilidade de a vítima ou 

seus familiares invocarem a aplicação do direito ao esquecimento na esfera civil; e b) a 

definição do conteúdo jurídico desse direito, considerando-se a harmonização dos prin-

cípios 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 intimida-

de, a ser realizada em um único dia, 12 de junho de 2017, das 9hs às 12hs e das 14 às 

17hs, tendo cada expositor o tempo de quinze minutos para sustentar seu ponto de vista, 

sendo facultada aos participantes a juntada de memoriais. (STF, 2017)8A audiência foi 

extremamente importante para compreender a maneira como alguns dos muitos setores, 

jurídicos e não jurídicos, possivelmente atingidos pela definição e o desenho que o Su-

premo Tribunal Federal desse para o esquecimento. A forma e os fundamentos como 

cada um expôs seu ponto de vista foi imprescindível para compreendermos a utilização 

de alguns elementos pretensamente vindos da História para dar sustentação à compreen-

são desses mesmos atores.  

A seguir, até para que se possa fazer a análise que este trabalho pretende, especi-

almente o de verificar a forma como o tempo e a História são utilizados nos discursos 

jurídicos acerca do Direito ao Esquecimento, trazemos os principais argumentos expe-

didos pelos principais sujeitos da discussão sobre a possibilidade de conferir-se às pes-

soas o direito subjetivo a ser esquecido, a ser “deixado em paz” em relação aos fatos 
 

7 De acordo com andamento recente, os autos do processo encontram-se conclusos com o Ministro-
Relator, desde 05 de outubro de 2018. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5091603>. Acesso em 06 de fevereiro de 2019  
8 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5091603 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5091603
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passados, inconvenientes ou dolorosos para elas, como é o caso dos autos. Apesar de 

longa, acreditamos ser indispensável acompanhar a narrativa de cada um desses agentes, 

a fim de: a) tentar compreender como cada um deles articulou o esquecimento e de-

monstrar que podem estar falando de coisas diferentes debaixo do mesmo nome; b) ob-

servar os usos narrativos de certos termos que, trazidos de fora do Direito para a funda-

mentação de um direito, acabam se tornando algo diverso do que deveriam ser. 

 

 

4.1.1. Audiência Pública: repercussão geral do caso Aída Curi9 

 

 

Nos autos do Recurso Extraordinário 1.010.60610/RJ, cuja relatoria coube ao 

Ministro Dias Tóffoli, recurso esse interposto pelos familiares de Aída Curi já mencio-

nados anteriormente, à vista da decisão contrária a eles proferida pelo Superior Tribunal 

de Justiça, nos autos do Recurso Especial 1.335.153/RJ, em 10 de maio de 2017, o cita-

do Relator convocou audiência pública, com as finalidades anteriormente mencionadas. 

A audiência Pública deu-se no dia 12 de junho de 2017. Conforme convocação 

já transcrita, a oportunidade foi construída para que o Ministro Relator pudesse – e con-

sequentemente os demais Ministros do Supremo Tribunal Federal – ter contato com o 

que se pensa e produz acerca do direito ao esquecimento, bem como apreciar a opinião 

de entidades públicas e privadas que se têm visto envolvidas com a discussão da gestão 

dos dados pessoais na internet, especialmente. É perceptível, durante boa parte das falas, 

que aquilo que começou como a discussão acerca de um controle próprio da personali-

dade projetado na esfera pública acabou se centrando, também, na discussão sobre o 

papel da internet e do tratamento digital dos dados pessoais, como se verá. Insistimos, a 

discussão, embora se contivesse em um único conceito, o direito ao esquecimento, por 

 
9 O acesso à apresentação dos interessados na audiência pública pode ser conseguido pelo vídeo disponi-
bilizado na íntegra em https://www.youtube.com/watch?v=msWtXN1NrNo&t=5890s e 
https://www.youtube.com/watch?v=QMnpmP88WXo. O STF também disponibilizou as notas da audiên-
cia pública na forma de transcrição em 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/AUDINCIAPBLICASOBREODIREITOAO
ESQUECIMENTO_Transcries.pdf 
10 Atualmente, concluso com o relator. <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5091603> 
acesso em 01 de março de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=msWtXN1NrNo&t=5890s
https://www.youtube.com/watch?v=QMnpmP88WXo
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/AUDINCIAPBLICASOBREODIREITOAOESQUECIMENTO_Transcries.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/AUDINCIAPBLICASOBREODIREITOAOESQUECIMENTO_Transcries.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5091603
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força da sua polissemia mal percebida, terminou por tocar coisas as mais diversas, como 

veremos.  

Inscreveram-se para participação na audiência pública, conforme se vê nos do-

cumentos divulgados pelo Supremo Tribunal Federal, pessoas relacionadas ao caso jul-

gamento, como os advogados das partes; representantes das emissoras de rádio e televi-

são; representantes dos grandes motores de busca da Internet; alguns acadêmicos, espe-

cialmente professores das áreas de Direito Constitucional, Penal e Civil. (STF, 2017, p. 

2) 

Os trabalhos foram divididos em duas seções, pela manhã e pela tarde, daquele 

mesmo dia 12 de junho de 2017. Cada um dos inscritos teve tempo de quinze minutos 

para suas exposições, com possibilidade de perguntas por parte do Ministro-Relator – 

que, em geral, não as fez11. Ao final das duas seções, houve um pequeno debate acerca 

das proposições apresentadas.  

Os argumentos podem ser colocados, aparentemente e a nosso ver, em três gran-

des setores: a) o daqueles envolvidos diretamente com o processo; b) os dos que repre-

sentavam os grandes motores de busca da Internet; c) e os atores jurídico-acadêmicos.  

No primeiro grupo, coloca-se o advogado Roberto Algranti Filho, que representa 

a família Curi e assina os recursos especial e extraordinário. Sua manifestação foi feita 

como forma de reafirmar os argumentos já constantes nos argumentos dos recursos. Da 

mesma forma, Gustavo Binenbojm, constituído procurador da Globo Comunicação e 

Participações S.A., que utilizou seu tempo, fundamentalmente, para repisar o que já está 

colocado nas manifestações da Globo nos autos, mesmo que, na audiência, estivesse em 

nome da ABERT.  

Pelo grupo dos motores de busca, a discussão pautou-se pela forma como eles 

operam, já que o direito ao esquecimento seria mais pertencente ao espaço mediado por 

esses buscadores, na internet; como o direito à informação seria atingido; e, também, 

pela questão desses sítios de busca não serem, em última análise, produtores do conteú-

do. 
 

11 A seções da audiência pública estão disponíveis em duas formas. Há os vídeos, postados no YouTube e 
encontráveis aqui <https://www.youtube.com/watch?v=msWtXN1NrNo> e aqui 
<https://www.youtube.com/watch?v=QMnpmP88WXo&t=2s>; bem como na forma de transcrição, dis-
ponível em 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/AUDINCIAPBLICASOBREODIREITOA
OESQUECIMENTO_Transcries.pdf> Acesso em 28 de janeiro de 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=msWtXN1NrNo
https://www.youtube.com/watch?v=QMnpmP88WXo&t=2s
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/AUDINCIAPBLICASOBREODIREITOAOESQUECIMENTO_Transcries.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/AUDINCIAPBLICASOBREODIREITOAOESQUECIMENTO_Transcries.pdf
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Os argumentos acadêmico-jurídicos foram trazidos pela maioria dos expositores 

da audiência pública, mormente professores de Direito e representantes de organizações 

jurídicas como a própria Ordem dos Advogados do Brasil, cujas especialidades orbitam 

os direitos de personalidade e constitucional, marcadamente aqueles relacionados à in-

timidade e à publicidade, especialmente pela tentativa de construir um conceito de direi-

to ao esquecimento e de relacioná-lo com o direito estrangeiro.  

Na sequência, analisamos a fala dos três grupos de atores envolvidos na discus-

são, conforme organizamos acima. Para facilitar o estudo e para que as comparações se 

pudessem fazer de modo mais adequado, colocamos em cada um desses grupos as pes-

soas que representavam esses setores de conhecimento, a fim de encontrar a maneira 

como eles compreendem o direito ao esquecimento, como esse direito se operaria e, 

principalmente, como as categorias da historiografia são articuladas para dar sustenta-

ção e legitimidade para sua forma de pensar. Nossa principal hipótese, uma vez mais, é 

a de que há uma transposição para o interior do discurso jurídico-jurisdicional de uma 

série de elementos não jurídicos que seriam o suporte para a tese do direito ao esqueci-

mento, que têm projeção especialmente na Ciência da História, sem que, de fato, a pes-

quisa historiográfica esteja no interior, efetivamente, da discussão.  

 

 

4.1.1.1. Os argumentos das partes interessadas: Família Curi e Globo S.A. 

 

 

Como esta tese pretendeu analisar a construção discursiva, no âmbito do Direito, 

que opera com a utilização narrativa das questões relacionadas à historicidade, ao tem-

po, à memória e à verdade, para que seja possível a realização do estudo que se fará nos 

capítulos seguintes, destacaremos, desde já, como esses elementos vão aparecendo na 

maneira como cada um dos atores que participaram da audiência constroem sua defesa 

acerca da possibilidade ou não do reconhecimento a um direito ao esquecimento.  

Importante, além disso, ir marcando como cada um deles define esse suposto di-

reito, visto que tal definição tende a ser produzida, justamente, perpassando os termos 

antes mencionados. A importância da compreensão deste julgamento radica na reper-
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cussão geral suscitada, fato que fará com eventuais conclusões extraídas pelo Supremo 

Tribunal Federal venham a espraiar-se por todo o pensamento jurídico nacional e, en-

fim, torne-se a maneira institucional que o Direito brasileiro compreendeu a pretensão 

ao olvido individual.  

 

 

4.1.1.1.1. “Aída Curi não é Getúlio Vargas”: a narrativa do procurador da Família Curi. 

 

 

Pela família de Aída Curi falou o advogado Roberto Algranti Filho. De sua nar-

rativa podem ser extraídos pontos relevantes para testar a hipótese deste trabalho. Claro 

que, e isso não pode ser negligenciado, como procurador dos irmãos de Aída, sua forma 

de tratar o caso está, evidentemente, marcada pela parcialidade de quem defende certos 

interesses. Afinal, ele precisava demonstrar a ilicitude do fato objeto do processo, a fim 

de que sua pretensão reparatória pudesse ser, enfim, acolhida. Acreditamos que não 

seria adequado procurar algum distanciamento ou pretensa objetividade em seus dize-

res, mas isso não impede de encontrarmos uma boa quantidade de elementos para traba-

lhar. 

O primeiro ponto trazido pelo causídico é a discussão – que, de certo modo apa-

rece na fala de outros atores – acerca da velocidade da circulação da informação, con-

temporaneamente. Já tivemos a oportunidade de articular o tema do excessivo volume 

de dados que se produzem, hoje, e a dificuldade cada vez maior de fazer desaparecer 

memórias individuais inconvenientes, argumento que é marcante, especialmente, nas 

construções feitas pelos representantes dos motores de busca, como veremos. Diz o Ad-

vogado:  

Diante disso tudo, é importante agregar também o elemento da atuali-
dade, da nossa realidade, em que, nessa sociedade de informação, as 
informações circulam com uma velocidade impressionante. Sem ne-
nhum exagero, é possível que uma informação degradante sobre uma 
pessoa, sobre a qual possa vir a ser reconhecido o direito ao esqueci-
mento, seja circulada na rede social às 8h; às 9h, sua cidade conhece; 
às 10h, o estado; e, ao final do dia, sabe-se lá, o mundo. (STF, 2017, 
p. 26) 
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Talvez a preocupação externada por Roberto Algranti Filho até seja justificável, 

no contexto daquilo que ele e a família Curi propuseram na ação de indenização. Aída 

Curi foi morta em 1958; o programa Linha Direta Justiça foi ao ar em 2004, a discussão 

do processo no Supremo Tribunal Federal está se dando em 2018. Sessenta anos depois 

do homicídio e quatorze depois da transmissão do programa objeto da controvérsia. Se 

houve mídia e divulgação da morte de Aída – e os livros publicados pelo Monsenhor 

Curi sugerem que sim – isso se fez nos limites técnicos que os anos de 1950 permitiam. 

Há informação de que a Revista O Cruzeiro teria feito intensa cobertura (CURI, 1961; 

1975). Mas essa intensa cobertura tem o volume que a circulação da informação lhe 

permitia em uma revista publicada em meados do século passado. Já em 2004, é bastan-

te provável que a ciência acerca dos fatos envolvendo Aída Curi, com a veiculação do 

Linha Direta por rede de televisão com bastante penetração como é a TV Globo, tenha 

sido muito mais abrangente. E, ora, enquanto se discute o esquecimento no STF, am-

plia-se o volume de trabalhos, textos, reportagens, sobre Aída Curi e sua família. Uma 

rápida pesquisa no Google, usando os termos “Aída Curi”, com resposta em 0,48 se-

gundos, entrega 477.000 resultados. A preocupação de Roberto Algranti parece fazer 

sentido. 

Quanto à definição do direito ao esquecimento, o Procurador da família Curi pa-

rece relacioná-lo a um dos direitos da personalidade: 

É uma questão que torna o assunto direito ao esquecimento mais im-
portante, mais importante até porque, a meu ver, não existe na legisla-
ção ordinária - temos que procurar realmente, na Constituição Federal, 
o abrigo - nenhum instrumento capaz de gerenciar, de instrumentalizar 
essa proteção ao direito subjetivo à privacidade, mais ainda, à intimi-
dade, e mais ainda, como vou dizer, à saúde, à preservação da saúde.  

 

Como viemos dizendo ao longo desta exposição, especialmente no capítulo 

quarto desta tese, conforme se adota essa ou aquela natureza para a pretensão ao olvido, 

as consequências são diversas, e, também, a forma de operacionalizá-lo, na prática, 

também se alteraria. Os expositores fazem seus argumentos penderem ora para uma 

versão individualista do direito ao esquecimento e ao controle da projeção da imagem 

na esfera pública, ora para um viés publicista de uma prerrogativa à memória e às liber-

dades de expressão e comunicação. É sempre importante marcar essas orientações até 

para que se possam identificar os operadores conceituais importantes para a concepção 

empregada. Não é demais insistir que, como representa a Família Curi e está, ali, na 
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discussão de uma causa que lhe interessa, o Advogado não poderia se furtar a esse en-

tendimento privatista do Direito ao Esquecimento.  

Na sequência, tocando algo sensivelmente importante para a análise deste traba-

lho, o Advogado afirma o seguinte: 

(...) Em relação ao direito ao esquecimento da vítima, que é o nosso 
caso específico - e aqui o tempo já urge -, ele tem algumas especifici-
dades muito importantes, muito relevantes. Sabemos - e isso de forma 
alguma se questiona - que o direito ao esquecimento não abarca fatos 
históricos. Compreendamos fatos históricos como aqueles que, de fa-
to, são relevantes para a memória nacional. Faço um parêntesis rápido 
e sem nenhuma ironia: Aída Curi não é Getúlio Vargas - fecho parên-
tesis. Então, não tenho nenhum receio de que o direito ao esquecimen-
to vai interferir na questão histórica. . (STF, 2017, p. 26) 

 

Fatos históricos! Existe uma constante que se perceberá, em todas as narrativas 

dos personagens envolvidos na discussão sobre o Direito ao Esquecimento no Supremo 

Tribunal Federal, que é a tentativa de separar “fatos genuinamente históricos” daqueles 

que não o seriam, tanto no contexto de eventos relacionados à justiça criminal, quanto a 

outros tantos, como o caso que se analisa. Isso também está nas decisões do Superior 

Tribunal de Justiça sobre as quais já fizemos menção. Aparentemente, há um esforço 

dessas pessoas para tentar distinguir o histórico do não-histórico, o relevante do irrele-

vante, a partir de um critério que aparenta ser conclusivo para eles: a relevância pública 

da informação narrada. A frase “Aída Curi não é Getúlio Vargas” é bastante reveladora 

desse tipo de pensamento. Em muitos discursos, como vemos, aparece a tese de que os 

fatos que devem entrar para a narrativa histórica “oficial” são aqueles que tivessem al-

gum peso para uma suposta “memória nacional”, numa espécie de história exclusiva-

mente política. Parece que, para esses atores, historicidade e interesse público são sinô-

nimos. E esse discurso é renitente, como tivemos a oportunidade de ver no capítulo ter-

ceiro. Marcadamente, quando nos propusemos a delinear o direito a não esquecer, vi-

mos como alguns juristas pretendem apontar o direito como um construtor de uma me-

mória pública institucionalizada. Razão porque, parece-nos problemático o recorte que 

se pretende operar a partir dessa seleção. Além disso, ao menos é o que propõem, a his-

toricidade marcada pelo relevo público seria algo que se pudesse construir a priori: um 

olhar inadequadamente perspectivo acerca do que poderia ser objetivo da investigação 

histórica. Se Aída não é Getúlio Vargas, isso a retiraria da narrativa histórica, segundo 

essa forma de pensar, o que faz coincidir, de uma maneira absolutamente anacrônica, o 
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papel da escrita da história como um guardador da memória política, apenas. E, pior, 

para o interior do Direito, se não é histórico, é ilícito narrar e, portanto, passível de res-

ponsabilidade civil. Para fora do Direito, se não é Histórico, é esquecível. Se é esquecí-

vel, não é narrável. Eis uns dos grandes problemas: o Direito assumir um conceito de 

historicidade, operar com ele sem a História, e devolver para a História uma interdição.  

O mesmo raciocínio aparece uma segunda vez na apresentação de Algranti Fi-

lho: 

Entretanto, ela não abre mão da sua privacidade. Isso é muito diferen-
te de várias outras circunstâncias em que a pessoa se dá ao público - a 
pessoa é um artista, um político -, e, em maior ou menor grau, abre 
mão da sua privacidade. Então, a vítima não abre. Isso é muito impor-
tante ficar claro em relação ao tema específico dessa audiência. (STF, 
2017, p. 26) 

 

Sobre aqueles que teriam mais ou menos destaque nas narrativas públicas, já ti-

vemos a oportunidade de discutir, no capítulo terceiro, onde chamamos a atenção para 

esses apriorismos e seus riscos.  

Para fechar seu pensamento naquela audiência, que, como vimos, perpassa gran-

de parte dos objetos de nossa investigação, o Advogado da família Curi também discute 

a questão de uma suposta distância temporal entre o fato e a narrativa que se faz dele. 

Como já o dissemos, um dos pontos de apoio da pretensão a ser “deixado em paz” está, 

justamente, na falta de contemporaneidade entre a narrativa e o fato. Essa discronia faria 

com que o interesse público evanescesse e, mais, faria com que a utilidade informativa – 

já que o caso discutido nos autos se vincula ao cariz jornalístico do programa – e licitu-

de da construção pública da estória desaparecesse, por uma certa ideia de passagem do 

tempo: 

Tenho certeza de que não vai interferir, também, por ser um requisito 
da sua configuração, nas notícias relevantes, atuais, de interesse públi-
co - não interesse do público, mas de interesse público -, nas informa-
ções que, de certa forma - e temos visto isso amiúde -, nos dias atuais, 
sirvam de controle das atividades políticas, de esclarecimento. Não te-
nho receio de que vá obstaculizar nada disso. Porém, feita essa ressal-
va, em relação à vítima, ela tem uma peculiaridade importante. É que 
ela não renunciou a sua privacidade, nem em maior, nem em menor 
grau. Ela não renunciou a sua privacidade. Ela é uma vítima do crime, 
é uma vítima do destino e, até hoje, é uma vítima da imprensa, das 
mídias, por enquanto em caráter perpétuo. (STF, 2017, p. 26) 
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Em resumo, a fala do Advogado da Família Curi se contém em, essencialmente, 

três propostas: a) velocidade e o excesso de informação contemporânea que, no caso 

concreto, disponibiliza publicamente a estória de b) alguém que não teria relevância 

pública, posto que o caso não teria importância histórica e c), porque distante no tempo, 

não possui a importância jornalística necessária para estar presente na esfera pública 

contemporânea.  

 

 

4.1.1.1.2. Acerca do Direito Pública de se informar: a fala da ABERT por intermédio do 

procurador da TV Globo 

 

 

Em seguida, na Audiência Pública, pela Associação Brasileira das Emissoras de 

Rádio e Televisão falou Gustavo Binenbojm, que é procurador da Globo S.A. no caso 

dos autos. Da mesma forma como dito acerca do advogado da família Curi, como Bi-

nenbojm representa as organizações Globo, sua fala está, também, marcada por uma 

parcialidade evidente. Mas, como antes, vale a pena analisar os pontos principais de sua 

construção.  

Em primeiro lugar, sobre a natureza do direito ao esquecimento, assim como o 

advogado da família Curi, Binenbojm parece compreendê-lo como decorrência dos di-

reitos da personalidade, uma espécie de direito subjetivo, pessoal, portanto exigível pela 

via judicial. Diz ele: 

E o pano de fundo desse tema, se me permitem um exercício de sínte-
se, é o seguinte: O mero desejo de alguém de não ser lembrado por fa-
tos embaraçosos, desabonadores, ou simplesmente desagradáveis, que 
tenham acontecido no passado, pode servir de fundamento jurídico pa-
ra limitar, restringir, ou até suprimir, o exercício de liberdades consti-
tucionais, como são as liberdades de expressão, de imprensa e o pró-
prio direito à informação, na sua tríplice dimensão do direito de in-
formar, direito de se informar e o direito de ser informado? A posição 
oficial dos veículos de rádio e televisão no Brasil é a de que não existe 
esse direito. (STF, 2017, p. 33-43) 
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Como vimos falando desde o início deste trabalho, como a pretensão ao esque-

cimento tem abarcado um número bastante grande de propostas conceituais, é sempre 

bom atentar-se para o que se fala quando a expressão direito ao esquecimento entra no 

discurso. Afinal, como chamamos a atenção alhures, pode ser que, utilizando o mesmo 

nome, os diversos atores possam estar tratando de coisas completamente distintas.  

Seu entendimento do direito ao esquecimento como pretensão subjetivamente 

exigível é tão clara que o faz deixar marcado que não se poderia conferir a alguém essa 

prerrogativa de limitar, por um ato de vontade, as liberdades relacionadas ao direito de 

expressão e informação, no que se antagoniza com a pretensão dos Curi e de Algranti 

Filho. É, para nós, evidente que sua fala se constrói no sentido de enfrentar a pretensão 

da família Curi e não esclarecer os efetivos contornos do que seria e de como operaria 

um suposto direito ao olvido. Tanto assim que ele partirá da noção de que tal direito não 

existiria na ordem jurídica nacional, razão porque não poderia pretender proteção.  

Outra incursão relevante que há na exposição do Advogado da Globo S.A. passa 

por ponto de destaque deste trabalho: a verdade. A defesa feita por Binenbojm constrói-

se ao redor da tese de que o fato narrado pelo programa de televisão atacado na ação 

que se discute no STF apenas descreveu a verdade: 

O caso concreto revela, a meu ver, um caso fácil, um caso duro para 
família - e falo isso com genuíno sentimento de respeito aos familiares 
da vítima -, mas um caso de repercussão geral, em que as informações 
veiculadas são verdadeiras - e isso é incontroverso -, em que as infor-
mações divulgadas foram obtidas por meios lícitos, um caso que en-
volve uma pesquisa, inclusive histórica, sobre o sexismo no Brasil, 
sobre a atuação dos órgãos de persecução penal, sobre a simulação de 
um crime que acontece, muitas vezes no caso de crimes sexuais, de 
uma mulher violentada e, depois, submetida a um homicídio que pre-
tendia simular um suicídio. (STF, 2017, p. 33-43) 

 

Sobre a questão da verdade teremos a oportunidade, a seguir, de tratar um pouco 

mais sobre como essa discussão permeia a questão do direito ao esquecimento. Acredi-

tamos que há duas frentes em que a discussão sobre a verdade pode ser tematizada no 

contexto da pretensão ao olvido: em primeiro lugar, há a discussão sobre a questão da 

possibilidade do esquecimento apenas acerca de fatos verdadeiros, já que os inverídicos 

seriam ilícitos em si mesmos e não demandariam uma digressão mais verticalizada 

acerca de uma pretensão específica a ser “deixado em paz”. Em segundo lugar, há uma 

interessante pontuação acerca da verdade no que toca à publicização dos fatos esquecí-
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veis. Quer dizer, parece que a discussão está centrada também em formas narrativas e 

narradores autorizados, algo como se houvesse uma forma especificamente verdadeira, 

produzida por agente autorizado, contrária a outras que, seja por quem fala ou por como 

fala, não o são. Explico: a discussão entre a Família de Aída Curi e a TV Globo, nos 

autos, perpassa a maneira como o programa Linha Direta era construído. Ao se utilizar 

de cenas representativas da realidade, em forma de simulação com atores, combinando 

as imagens e os documentos reais do fato e do processo envolvendo a morte de Aída, 

teria a Globo fugido à verdade e formulado uma narrativa não objetiva, não científica, 

não reta, que ficaria eivada de inverdade, pela forma. Retomaremos a isso nos capítulos 

finais deste trabalho. 

Esse tipo de argumento, que dizer, a discussão sobre o verdadeiro na narrativa 

pública dos fatos esquecíveis, voltará a estar presente na construção argumentativa de 

muitos outros dos que foram ouvidos na citada audiência pública e, também, em parte 

dos fundamentos do julgamento desta ação, quando tramitava pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Há, como se perceberá, uma insistência dos atores envolvidos na discussão em 

demarcar o verdadeiro, seja do ponto de vista das formas narrativas pretensamente ve-

razes, seja daqueles que estão autorizados a dizer, publicamente, essa tal verdade. 

Por fim, a atenção do Procurador volta-se, como já havia acontecido com o ad-

vogado da família Curi, para a genuína historicidade do caso veiculado pelo programa 

televisivo, objeto da discussão do processo: 

 

Esse é um caso julgado improcedente em todas as instâncias, inclusive 
no Superior Tribunal de Justiça, porque é evidente que, aqui, há um 
direito da imprensa de veicular essas informações públicas, há um di-
reito do público de se informar sobre esse episódio realmente históri-
co, lamentavelmente histórico, da nossa historiografia policial, e, evi-
dentemente, aqui se tem uma pretensão indenizatória, substitutiva a 
uma pretensão inibitória da liberdade de imprensa. (...) Eu pergunto: 
Quanto tempo terá que se passar para alguém ter o direito de impedir 
uma publicação sobre um fato relativo à sua biografia? Quais são as 
circunstâncias históricas ou de interesse público que devem envolver o 
direito ao esquecimento? (...) Eu discordo, e discordo veementemente, 
do paradigma do interesse público que o Superior Tribunal de Justiça 
adotou num caso semelhante a este, em que não se tratava de uma ví-
tima de um crime de grande notoriedade, mas de um cidadão injusta-
mente denunciado pelo Ministério Público, no conhecido e histórico 
caso da Chacina da Candelária, e que foi absolvido pela Justiça brasi-
leira, pela Justiça do meu Estado; (STF, 2017, p. 33-43) 
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A historicidade ou não do evento narrado é um dos pontos mais repisados pelos 

que discutem o direito ao esquecimento. O problema, pelo menos ao que nos parece, 

está, justamente, no que os atores jurídicos pretendem dizer quando propõem que algo 

seja ou não histórico em si mesmo. O que soa bastante estranho, na verdade.  

Veja-se, inclusive, que Binenbojm coloca em relevo um suposto descompasso 

entre as decisões do Superior Tribunal de Justiça, em fatos semelhantes. Isto é, no caso 

de Aída Curi, em que se tratava da memória de uma vítima de homicídio, a discussão 

era sobre a historicidade daquele malsinado acontecimento de 1958, se sobre ele recaía 

algum interesse público ou não, muito em razão da distância temporal entre o programa 

e os acontecimentos. No caso da Chacina da Candelária, como se verá, o fato tocava à 

participação de um personagem na narrativa dos acontecimentos, alguém que tomara 

parte naqueles eventos que, de acordo com o pensamento do Ministro-Relator, tinham 

pertinência pública e relevância histórica, mas que se poderiam contar sem a presença 

daquele personagem: a narrativa não perderia nem verdade nem historicidade, no se-

gundo caso, se fosse construída sem aquela pessoa.  

Quando se cotejam as duas falas, em resumo, na exposição do advogado da fa-

mília Curi podem ser percebidos alguns pontos que merecem ser postos em relevo. Em 

primeiro lugar, compreende ele o direito ao esquecimento como um direito subjetivo, 

decorrente da pretensão a uma privacidade e à vida íntima. De modo que, ser esquecido 

ou lembrado, tende a ser uma prerrogativa deixada a cargo das pessoas, aproximando 

sua forma de ver com aquela defendida por autores como Anderson Schreiber (2014), 

por exemplo. Especialmente no caso de Aída, o causídico insiste que essa prerrogativa 

tem assento, inclusive, na facilidade como, hoje, as informações circulam. Assim, quan-

to mais há informação mais controle cada pessoa deveria poder ter acerca dela. No que 

toca à sua noção de historicidade, há uma frase marcante em seu discurso, que serve de 

epígrafe a esta tese: “Aída Curi não é Getúlio Vargas!”. Com isso, o advogado pretende 

relacionar, à evidência, a relevância histórica de um determinado fato a uma suposta 

relevância pública dos agentes desse fato, que justificaria o interesse público no aconte-

cimento, cuidando de uma certa forma de ser da História que só se atentaria para os ho-

mens e mulheres “incomuns”, “grandes”, claramente a partir da lógica de uma História 

estritamente política. E, o que é pior, constituída a priori. Em resumo, Aída deveria ser 

esquecida, isto é, não deveria ter sua história narrada novamente pelos meios de comu-

nicação de massa porque o evento que envolve a sua morte não possui interesse público 
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em razão de não ser Aída uma figura pública, não ter aberto mão de sua privacidade, e, 

mais importante, por Aída não ter sido personagem de um fato genuinamente histórico, 

visto que, em seus dizeres, não ser relevante para a “memória nacional”.  

A questão de uma certa ideia de historicidade pela relevância política dos perso-

nagens envolvidos nos fatos sujeitos à pretensão ao esquecimento está presente, com 

insistência, nos estudos jurídicos sobre o mencionado direito. Viviane Maldonado, em 

texto produzido como trabalho em Pós-Graduação em Direito, publicado recentemente, 

afirma: 

Para os fins do Direito ao Esquecimento, é mister que inexista, no 
tempo atual, relevância ou interesse histórico no tocante à manutenção 
da informação. Com efeito, a relevância histórica, a notoriedade da 
pessoa envolvida ou, ainda, a singularidade de um fato em particular 
podem e devem obstar referida pretensão, na medida em que, por evi-
dente, não é possível reescrever-se a história. (MALDONADO, 2017, 
p. 96) 

 

Por isso, imprescindível uma análise mais detida acerca dessa noção de histori-

cidade, como se fará, nos capítulos posteriores a este, até porque parece presa a uma 

noção de história factual, realizada com construções narrativas grandiloquentes de he-

róis e heroínas políticas. Enfim, uma história factual de Estado.  

Do outro lado do espectro do embate jurídico travado com a família Curi, o ad-

vogado da Globo S.A., Gustavo Binenbojm, que, na audiência, fala em nome ABERT, 

faz com que a discussão comece pelo mesmo ponto: existe ou não um direito subjetivo a 

ser esquecido? Contrariamente ao Advogado da Família de Aída, ele defende a inexis-

tência de tal direito. Assim, não haveria, como prerrogativa individual, a possibilidade 

de pleitear-se o olvido de fatos do passado, impossibilitando sua divulgação pelos meios 

de comunicação social. Até porque, seguindo a lógica de seu pensamento, existe um 

direito de a imprensa divulgar os fatos, à luz de um direito público, constitucionalmente 

garantido, a informar e a ser informado. De modo que, as liberdades de informação de-

vem sobrepujar o inexistente direito ao esquecimento. No mais, seu discurso não é, em 

essência, diferente, no que toca aos pilares da discussão do esquecimento. Para ele, o 

fato é “genuinamente histórico”, por tratar-se de violência contra a mulher, sexismo, 

etc., o que daria a relevância necessária para a narrativa de imprensa. 
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A pretensão de verdade é outros dos elementos centrais da compreensão do re-

presentante da ABERT. Gustavo Binenbojm insiste em que o fato é verdadeiro e que a 

narrativa feita pelo programa Linha Direta Justiça é verdadeira, posto que jornalística. 

Essa é uma das discussões importantes desta tese: o que torna um discurso verdadeiro, 

nesse contexto, a justificar a possibilidade de ser narrado, contra a vontade subjetiva de 

um suposto titular do direito a ser “deixado em paz”? Como já o dissemos e tornaremos 

a dizer, a verdade parece estar atrelada a processos de autorização e a formas autoriza-

das de dizer.  

Por fim, o advogado pretendeu, entrar em uma discussão que é bastante cara aos 

julgados do Superior Tribunal de Justiça, como se verá: o tempo. A questão é que, de 

acordo com algumas dessas decisões, mesmo que o fato seja verdadeiro, haveria uma 

certa distância temporal que transformaria o lícito em ilícito, a narrativa jornalista pos-

sível em uso indevido e contrário à ordem jurídica de um determinado evento, por ou-

tro. E, como já é comum no discurso acerca do esquecimento, o tempo é estruturado 

como algo fora da narrativa, que funciona como um articulador objetivo dos fatos, a 

dar-lhes algum tipo de sentido. Ou melhor, a fazer-lhes perder o sentido e a relevância. 

Quanto mais o tempo passa, mais esquecível se torna um evento, segundo a lógica de-

fendida por essas primeiras falas que analisamos.  

Na sequência, conforme articulamos no começo deste tópico, apresentamos o 

pensamento expedido pelos representantes dos grandes motores de busca da internet, a 

fim de compreender sua forma de pensar o direito ao esquecimento e para que seja pos-

sível cotejá-la com o todos os demais participantes da audiência pública. 

 

 

4.1.1.2. Os argumentos dos motores e sites de busca 

 

 

Dissemos, no capítulo quarto, quando formulamos a nossa tipologia sobre as 

formas que o direito ao esquecimento tem assumido na narrativa jurídica brasileira, que, 

quando olhamos para a internet como o principal locus em que a superexposição infor-

mativa tem acontecido, as ferramentas de busca na grande rede passam a ocupar um 
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espaço de protagonismo. Embora o caso Aída Curi, que possibilitou a existência da au-

diência pública que ora se analisa, não trate especificamente acerca de esquecimento na 

internet, como o propósito da audiência era a formulação dos contornos do direito ao 

esquecimento em geral, imprescindível, pois, que a gestão de dados na internet entrasse 

na argumentação. 

Por razões do espectro de interesse, os representantes das ferramentas de busca 

da Internet, marcadamente Google e Yahoo, tratam do assunto objeto da audiência pú-

blica a partir da lógica segundo a qual ele foi construído nas resoluções e diretivas da 

União Europeia, como já explicitado neste texto. Sua preocupação é com a difusão da 

informação na rede de computadores mundial e com o papel dos motores de busca, que 

não se confundiria com o dos produtores e armazenadores dos conteúdos na Internet. 

Sua defesa é feita, principalmente, utilizando a garantia do acesso à informação, que 

estaria maculada, caso houvesse um reconhecimento indiscriminado do direito ao es-

quecimento, especialmente no viés de desindexação de dados, como tratado anterior-

mente, neste texto.  

 

 

4.1.1.2.1. O Acesso à informação e o Google Brasil 

 

 

Marcel Leonardi, cujas obras servem também de referência a este trabalho, falou 

em nome da Google Brasil Internet Ltda. Sua narrativa está relacionada, mormente, com 

as consequências para o acesso a informação pela rede mundial de computadores caso 

houvesse o reconhecimento do direito ao apagamento ou desindexação de dados dispo-

níveis online.  

A primeira parte de seu raciocínio conecta-se com a questão fundamental de 

existir ou não um direito ao esquecimento e, também, com a necessidade ou desnecessi-

dade de que haja uma suposta nova regulamentação jurídica acerca da pretensão ao ol-

vido. Assim, antes mesmo de se pretender definir ou fixar conteúdos, segundo ele, o 

primordial deveria ser definir-se se há ou não a exigência de pretender-se que a ordem 

jurídica brasileira assegure essas pretensões. Segundo ele: 
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O reconhecimento de um direito ao esquecimento no Brasil é, em ver-
dade, absolutamente desnecessário; porque nosso sistema jurídico já 
oferece os mecanismos legais necessários para que o Judiciário lide 
com as colisões entre direitos fundamentais e efetue a imprescindível 
ponderação, caso a caso. Meu segundo ponto é que a comunidade ju-
rídica internacional fora da União Europeia rejeita o conceito de um 
direito ao esquecimento. Considera-o um equívoco, um insulto à me-
mória e à história. Mesmo na Europa, a aplicação desse suposto direi-
to é extremamente controversa e limitada. E meu terceiro ponto é que 
o suposto direito ao esquecimento é um nome elegante que, muitas 
vezes, é utilizado para justificar a censura de conteúdo lícito e de in-
formações verdadeiras. (STF, 2017, p. 118/127) 

 

Diferentemente da polarização que se via na discussão entre o advogado da Fa-

mília Curi e o procurador da Globo S. A., Leonardi parece dirigir sua atenção mais para 

o direito público à informação, algo que será ainda mais insistentemente repisado na 

exposição do Professor Daniel Sarmento, em seguida. Isto é, para ele, aparentemente, a 

discussão não deveria dar-se no plano dos direitos individuais – como antes – mas no 

plano dos direitos coletivos.  

Como a questão fundamental dos motores de busca é a indexação e não a produ-

ção de dados na rede, para Leonardi o papel dessas engenharias de pesquisa é de tonar 

mais democratizado o acesso à informação e o direito à desindexação – aqui tratado 

como uma das formas do direito ao esquecimento – violaria essa certa equidade nas 

liberdades de informar e ser informado. Faz sentido: como não se trata de um verdadei-

ro apagamento das descrições públicas de algum evento – como o caso Aída Curi, por 

exemplo – mas apenas a desconexão de resultados de pesquisa, o que estaria em jogo, 

segundo Leonardi seria a maior ou menor dificuldade em encontrar os dados relativos 

ao fato que se pretenderia esquecível. Disse ele: 

Esse suposto direito, em verdade, apenas servirá de atalho para elimi-
nar o sopesamento entre direitos fundamentais e estabelecer uma pre-
ponderância presumida da privacidade de modo genérico, servindo 
como pretexto para todo pedido de remoção de informações. (...) 
Além disso, como se constata, esse suposto direito não configura ne-
nhum esquecimento, ele apenas aumenta a assimetria de acesso a in-
formações e exacerba as diferenças entre quem saberia encontrar o 
conteúdo diretamente e quem precisa utilizar a busca para encontrá-lo. 
(STF, 2017, p. 118/127) 

 

E Marcel Leonardi vai concluir sua intervenção afirmando que o direito ao es-

quecimento, ao ser reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, representaria um aprio-
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rismo no sentido de reconhecer-se a sobrelevação de um direito individual em relação a 

um direito que assistiria à coletividade: 

E aqui, Ministro Toffoli, o cerne da minha argumentação é o seguinte: 
o que os defensores do suposto direito ao esquecimento desejam, em 
realidade, é um atalho. Em vez de enfrentar o ônus argumentativo e 
convencer o Judiciário das razões pelas quais um pedido de remoção 
se justifique, o que se busca aqui, em verdade, é um superdireito, qua-
se que um verdadeiro coringa, que se sobrepõe ao sopesamento. Afas-
tar esse processo de sopesamento entre direitos fundamentais e defen-
der uma preponderância presumida da privacidade de modo genérico, 
que me parece ser o objetivo aqui, é utilizar esse direito ao esqueci-
mento como pretexto para todo pedido de remoção, como visto, aliás, 
no caso francês que eu mencionei. (STF, 2017, p. 118/127) 

 

Muitos dos defensores do direito ao esquecimento como uma prerrogativa indi-

vidual como, por exemplo, Anderson Schreiber (2014), entendem que não se pode che-

gar a extremos de se impossibilitar a tratativa pública de certos eventos. O direito ao 

esquecimento, mesmo que se o reconheça como uma pretensão individual de controle 

pública da identidade pessoal não poderia ser concebida como um direito à propriedade 

da informação, interditando qualquer narrativa pública. Até por isso, esses mesmos au-

tores insistem que o reconhecimento da pretensão ao olvido tenha de ser, sempre, tema-

tizado e sopesado em Juízo, de modo que, como disse Leonardi, o reconhecimento em 

abstrato do direito a ser esquecido funcionaria como um a priori jurídico.  

Em resumo, para Marcel Leonardi, importante pesquisador na área de direito à 

intimidade na Internet (LEONARDI, 2011), o reconhecimento a um suposto direito ao 

esquecimento estaria colocado no contexto de uma colisão de direitos fundamentais: de 

um lado, o direito à informação, de outro, o direito à intimidade e à vida privada. Assim, 

aparentemente, o expositor afasta a lógica do direito subjetivo ao esquecimento como 

prerrogativa individual do detentor desse direito da personalidade. Para ele, e aqui en-

tramos em mais um dos pontos nodais da pesquisa, o direito ao esquecimento seria um 

instrumento de censura à publicização de informações verdadeiras. Segundo seu racio-

cínio, permitir a desindexação ou o apagamento de conexões de informações na internet 

seria a criação de uma forma direta de impedimento de acesso, segundo ele, criando 

uma distância entre quem tem ou não habilidade para encontrar a informação, violando 

a garantia constitucional de ser informado! De novo, como antes mencionamos, a dis-

cussão cruza o caminho de uma certa noção de verdade, cuja narrativa se justifica jus-
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tamente por esse motivo. Esquecer, segundo Leonardi, seria impedir, inconstitucional-

mente, o acesso a uma informação verdadeira.  

 

 

4.1.1.2.2. Veracidade e contemporaneidade da informação: o Yahoo Brasil 

 

 

Pelo Yahoo do Brasil Internet Ltda. falou André Zonaro Giacchetta.Em sua in-

tervenção é possível encontrar, também, traços de quase todos os pontos de enfrenta-

mento que viemos marcando, desde o início da análise da discussão judicial acerca do 

direito ao esquecimento. 

Um trecho, em especial, de sua exposição demarca seu ponto de partida para 

compreender o direito ao esquecimento. Como temos insistido, para delinear sobre o 

que se está falando, no contexto do olvido como direito, é sempre relevante definir so-

bre o que se fala, a fim de evitarem-se os inconvenientes da polissemia dos termos: 

Algo que me parece também importante é que, quando vários se refe-
rem ao direito ao esquecimento, haveria uma única hipótese de aplica-
ção, seria naquelas situações onde estaríamos diante de fatos públicos, 
verídicos, onde não haveria contemporaneidade em relação ao mo-
mento da divulgação, e que traria algum tipo de turbação moral, ou 
turbação aos seus titulares. Dito isso, parece-me que, até pelas deci-
sões deste Tribunal, todas as demais hipóteses vêm sendo adequada-
mente tratadas, seja pelo reconhecimento da prevalência dos direitos à 
personalidade, seja a prevalência da liberdade de expressão e de in-
formação, a depender do caso. (STF, 2017, p. 157/165) 

 

Para ele, o ponto a ser enfrentado pelos tribunais é o da autorização ou não para 

a narrativa pública de fatos verdadeiros se estivessem localizados no passado e que, 

justamente por essa falta de contemporaneidade, traria algum tipo de prejuízo para os 

atingidos diretamente pela exposição. Até porque, como ele mesmo propõe, os demais 

casos são resolvidos no âmbito da ilicitude e da reparação eventual de um dano. Nos 

capítulos finais, após esta análise discursiva pontual que vimos fazendo, partiremos para 

uma tentativa de compreensão do que esses atores chamam de passado e como essa 

lógica interfere na maneira como percebem o tempo do direito e como esse tempo con-

tribui para uma construção da noção de História e historicidade com que o discurso do 
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direito ao esquecimento lida. Essa construção de alinhar fatos no passado nos parece 

demonstrativa de uma percepção inapropriada do tempo, que acaba gerando perplexida-

des e incongruências, como nos propomos a discutir, na sequência.  

Enfim, como Giacchetta fala pelos motores de busca na Internet, sua principal 

preocupação é com eles, o que é óbvio! Especialmente, com a disponibilização pública 

e o encontramento de informações verdadeiras na rede de computadores. De novo a 

mesma discussão antes posta por Marcel Leonardi, relacionada à veracidade do que os 

sistemas de busca retornam a quem pesquisa e, também, a questão da garantia das liber-

dades informativas: 

(...) Mas é bom que se diga que a afetação não é só de mecanismos de 
busca. Há afetação a toda e qualquer plataforma que possibilite aos 
usuários a disponibilização de conteúdo. Então, é importante contex-
tualizar que não se trata exclusivamente de mecanismos de busca. E 
há algo extremamente importante. Todos nós usuários, enquanto utili-
zando determinado mecanismo de busca, temos uma justa expectativa 
de que aqueles resultados apresentados traduzam um resultado verídi-
co, traduzam a integralidade daquilo que se tem disponibilizado atra-
vés da internet. (STF, 2017, p. 157/165) 

 

O ponto é relevante: desde que os motores de busca surgiram na internet, a nossa 

relação com o acesso à informação foi completamente alterada, já que “os sites de busca 

são a evolução dos diretórios para um estágio em que o usuário tem acesso simples e 

rápido à informação, sendo que essa tarefa exige um processo automatizado e complexo 

de busca.” (GOULART e MONTARDO, 20107, p. 4). Simples e fácil: eis a questão 

levantada por Giacchetta e Leonardi. Se a constituição garante, no contexto das liberda-

des informativas, a garantia de informar e, principalmente, de ser informado, o que os 

motores de busca faria, no final, seria tornar mais isonômico o acesso à informação. 

Segundo Peter Norvig temos, hoje, na internet, graças à engenharia de pesquisa, um 

complexo processo de busca automatizada que envolveria: “a) navegar de forma auto-

matizada na rede (crawling); 2) indexar as páginas para criar um índice de cada palavra 

e o local onde ela ocorre; 3) classificar (ranking) as páginas de forma que as melhores 

apareçam primeiro; 4) apresentar os resultados de forma fácil ao entendimento do usuá-

rio (internauta).” (GOULART e MONTARDO, 2007, p. 4). Os autores citados descre-

vem o processo de indexação feito pelos motores de busca como a criação de um gigan-

tesco índice remissivo das palavras constantes em cada documento que se encontra dis-

ponível na internet.  
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Utilizando um processo automático de navegação na Internet, os robôs 
executam os mesmos passos que uma pessoa manualmente faria na 
construção de um diretório em larga escala. Partindo de um site ou 
conjunto de sites inicial, todos os links de todas as páginas são visita-
dos (incluindo links para sub-páginas e páginas externas aos sites em 
questão). (GOULART e MONTARDO, 2007, p. 5) 

 

Uma das inovações trazidas pelo Google (NORVIG, 2010, p. 870), em relação 

aos resultados de pesquisa na Internet, foi o chamado algoritmo PageRank – algo com 

um classificador de relevância dos resultados – que passou a ser uma das questões mais 

interessantes em relação àquilo que os mecanismos de busca apresentam como resulta-

do. Conforme o citado autor, esse classificador funcionaria a partir de conexões de alta 

qualidade que levam à informação na Internet. Quer dizer, quando um termo é buscado 

na grade rede, não é apenas o número de vezes que aquele termo aparece em um docu-

mento – página ou site – que conduz a pesquisa até ele, mas o número de vinculadores – 

links – de alta qualidade que conduzem a ele, de forma que o resultado da busca se 

apresenta de maior qualidade para que se localize a informação pesquisada com maior 

chance de responder àquilo que foi procurado. De forma que, no final, quando se faz 

uma consulta na internet usando essas engenharias de pesquisa, porque, há quase duas 

décadas estamos acostumados a utilizar essas ferramentas e também porque elas têm 

algoritmicamente se aprimorado ao longo do tempo, confiamos que as respostas serão 

adequadas para a pergunta e, mais que isso, que as primeiras respostas serão aquelas 

mais relevantes, adequadas ou precisas em relação àquilo que estamos pesquisando 

(NORVIG, 2010).  

Mais adiante em sua fala, agora sobre a contemporaneidade dos fatos em relação 

à sua narrativa pública, assunto tocado por todos os expositores, já que a grande questão 

do direito ao esquecimento seria a relação entre a memória do passado e a construção 

presente dela, até porque não se trata de contarem-se fatos não ocorridos ou não verda-

deiros, Giacchetta tem posição que merece destaque: 

 

Uma vez que, se se decidir, se se entender que haverá esse direito ao 
esquecimento, a biografia não autorizada terá que ser contemporânea. 
Do contrário, não se poderia mais falar em biografias não autorizadas, 
independentemente de autorização, se traduzisse ou se se referisse a 
fatos históricos, a fatos não contemporâneos. (STF, 2017, p. 157/165) 
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Embora soe estranho, o raciocínio expedido por Giacchetta está conectado com 

as perplexidades que ressaem da junção de todos os elementos propostos para o reco-

nhecimento do esquecimento. E, acreditamos, essa perplexidade decorre da falta de uni-

vocidade acerca do que se está chamando de pretensão ao esquecimento, conforme já 

tivemos a oportunidade de expor, neste trabalho. Vejamos: um dos requisitos para que 

seja possível esquecer-se de um fato, especialmente quando se olha para a discussão que 

deu ensejo à audiência pública, é a ausência de coetaneidade entre a narrativa e o fato. 

Isto é, a narrativa é atual, mas o fato, não. Se o fato não é atual, perde-se a relevância 

informativo-jornalística e, portanto, poderia ser atingido pelo direito ao esquecimento. 

Ótimo. Se o fato deixa de ser jornalisticamente importante, passaria a ser, talvez, histo-

ricamente relevante. Só que, para o ser, precisaria tratar de situações a que se tem cha-

mado de genuinamente históricas, visto o interesse público que despertariam: ao menos 

é esse o argumento de quase todos os julgados acerca do direito ao esquecimento a que 

tivemos acesso. Mas, ainda que tenham relevância pública, a discussão passa para a 

necessidade de que aquela pessoa, especificamente, seja necessária para a narrativa, 

como se fez no caso de Jurandir Gomes França, na Chacina da Candelária. Se não tiver, 

de acordo os critérios judiciais aplicados, passa a estar interditada a fala acerca daquele 

personagem, em concreto. Enfim, ainda que seja necessária a presença da pessoa para 

contar a história que se quer contar, existe um outro ponto que está, doutrinariamente, 

na prerrogativa do controle da identidade de cada um acerca de fatos de seu passado que 

lhe pudessem gerar algum tipo de constrangimento público. Ou seja, parece que o círcu-

lo se fecha e, no final, as interdições se ampliam. Andemos! 

Enfim, sobre o papel dos motores de busca, que funcionariam como difusos de 

uma facilitação do acesso à informação coerente. Como nos demais excertos, Giacchetta 

também se vale da insistente lógica da verdade. Para ele, existiria um direito à informa-

ção da verdade. Isto é, cada vez que alguém buscasse, na rede, uma informação, essa 

busca deveria trazer um resultado verdadeiro, o que o direito ao esquecimento prejudi-

caria, visto que a pesquisa retornaria uma narrativa faltante, esvaziada.  

Diz ele: 

(...) Então, imaginemos aqui que, diante do paradigma, determinásse-
mos, aos mecanismos de busca, o bloqueio da expressão Aída Curi e 
crime em Copacabana. Certamente, aquilo que todos nós veríamos 
abrangeria não só aquilo que os autores, os seus herdeiros, não gosta-
riam de ver, mas também eliminaríamos a possibilidade de acesso a 
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dezenas, eu chegaria a afirmar, centenas de resultados que não guarda-
riam relação com a turbação indicada pelos titulares. (STF, 2017, p. 
157/165) 

 

A supressão da indexação, seguindo a lógica do pensamento dos responsáveis 

pelos motores de busca, faria com que a resposta das pesquisas não acessasse a infor-

mação por completo e, com isso, não retornassem todas as nuances daquilo que se pro-

cura, gerando uma percepção equivocada acerca do elemento de pesquisa. Por exemplo, 

os trabalhos que se têm publicado, há quase sessenta anos, sobre o caso Aída Curi esta-

riam, assim, escondidos sob camadas e mais camadas de informação que, vez por outra, 

o pesquisador não conseguiria escavar. Acreditamos que, talvez, quando propôs a de-

manda contra a TV Globo, a família Curi não estivesse ciente, até porque o processo se 

deu num distante 2004, dos efeitos que essa supressão judicialmente determinada, a 

partir da lógica do esquecimento, produziria. Tendemos a crer, inclusive, que a preten-

são da família Curi está muito distante, efetivamente, das marcas fundamentais do direi-

to ao esquecimento. Acreditamos que tenha sido apenas mais uma tese aventada para 

sustentar a ilicitude da transmissão do programa sobre Aída, a fim de constituir a ilici-

tude do fato, para que, ao final, houvesse a condenação da Globo à reparação dos danos. 

Os desdobramentos desse pedido, ao chegar ao Supremo Tribunal Federal, quase quinze 

anos depois, é que trouxeram à tona discussões muito mais profundas – agora, talvez, à 

luz de casos semelhantes, no estrangeiro – do que apenas impedir a veiculação de um 

programa de televisão.  

Ainda observando a exposição do representante do Yahoo! Brasil, destaque deve 

ser dado à fala de Giacchetta na formulação que articula a relação entre verdade e con-

temporaneidade da narrativa do fato, vez que é a matriz do conceito de direito ao esque-

cimento com que ele vai construir toda a sua argumentação e que, de fato, está nas deci-

sões do STJ, como já analisadas nesta tese. Isto é, o esquecimento, em casos com o de 

Aída Curi, atingiria fatos verdadeiros – até porque não é a situação de discutir a exclu-

são de fatos inverídicos das mídias sociais – sem contemporaneidade em relação à nar-

rativa que se faz dele, cuja reconstrução seria inconveniente para as pessoas que preten-

dessem o uso desse olvido. Há muito o que analisar nessa definição, como já o dissemos 

e o faremos nos capítulos seguintes a este.  
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Giacchetta, para argumentar perante o STF, se utiliza daquilo que a doutrina do 

direito tem usado: a lógica de que o tempo é que faz o lícito ilícito! Para que se possa 

construir essa noção, como se verá, é preciso assumir uma certa ideia de tempo. Quere-

mos crer que, em geral, esse discurso é fundado em uma noção de tempo linear. Acredi-

tamos que só isso é capaz de dar sustentação a esse tipo narrativa de transcurso, passa-

gem de tempo. Voltaremos a isso, oportunamente. 

 

 

4.1.1.3. Os argumentos acadêmico-jurídicos 

 

 

Por fim, cabe reconstruir os argumentos expedidos pelos pesquisadores acadê-

micos, expositores na audiência pública de junho de 2017, em sua maioria, profissionais 

da área jurídica. Mormente, professores de Direito Civil e Constitucional, sendo esse, 

pois, o seu lugar de interpretação e fala acerca do tema. De nossa parte, consideramos 

significativa a ausência de outros profissionais que lidam com a Memória, como, espe-

cialmente, os historiadores. Essa ausência, acreditamos, perpetua um jargão jurídico 

acerca dos temas e sustenta a apropriação dos conceitos de fundo – historicidade, verda-

de, memória, tempo – por esses mesmos agentes. Acreditamos que, de certa forma, es-

ses atores jurídicos tomaram para si a tarefa de preencher de sentido esses conceitos e, 

ao fazerem-no, o fizeram de modo bastante peculiar.  

Do ponto vista, então, propriamente do jurídico, foram ouvidas algumas pessoas. 

Merecem relevo, até porque suas manifestações doutrinárias são parte dos textos de 

referência deste trabalho, as falas dos Professores de Direito Daniel Sarmento e Ander-

son Scheireber. O destaque a essas falas se dá, especialmente, por conta de resumirem, 

de certo modo, a maneira como o Direito vem lidando com a questão da pretensão ao 

esquecimento como externação de um direito da personalidade e em contraponto com os 

direitos e informação e manifestação de pensamento. Isto é, suas falas são opostas na 

medida em que reconhecem dois lados da noção de pretensão ao esquecimento, uma, 

marcadamente individual; a outra, sensivelmente coletiva. E essas exposições, acredi-

tamos, estão em diálogo com o terceiro capítulo deste trabalho, quando tentamos marcar 
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os elementos estruturais do conceito jurídico de um direito ao esquecimento, mesmo 

que tenhamos reconhecido sua acentuada polissemia. Não é demais repetir: para os ju-

ristas ouvidos no caso, essencialmente aqueles que não estavam pessoalmente envolvi-

dos como procuradores de alguma das partes, a grande questão parece ser a relação tu-

multuada entre uma pretensão individual – o esquecimento – e um direito coletivo – o 

lembrar e o informar. E essa questão vai acabar esbarrando naqueles tantos conceitos 

que insistimos em dizer são o fundamento da discussão.  

Vejamos, então, a contribuição expedida por esses juristas. 

 

 

4.1.1.3.1. O direito ao esquecimento como um obstáculo ao direito de informar-se: a 

proposta de Daniel Sarmento. 

 

 

Daniel Sarmento, representando a Associação Nacional de Jornais - ANJ e As-

sociação Nacional de Editores de Revistas – ANER, marcou o início da sua fala pela 

colocação do tema do direito ao esquecimento no interior da discussão acerca dos direi-

tos fundamentais, especialmente em relação às liberdades de expressão, informação e 

imprensa, deixando evidente sua preocupação com o direito ao olvido como sendo uma 

forma de limitação ou obstaculização dessas liberdades: 

Essas liberdades públicas - liberdade de expressão, de informação e de 
imprensa - desfrutam, na ordem jurídica brasileira, de uma posição 
preferencial, como já vem reconhecendo o Supremo Tribunal Federal 
e na linha, também, da jurisprudência da Suprema Corte norte-
americana, da Corte Constitucional colombiana, espanhola, da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Europeia de Direitos 
Humanos. E por que se fala da existência dessa posição preferencial 
dessas liberdades públicas? No caso brasileiro, em primeiro lugar, em 
razão da nossa história. (...) Não há nenhuma razão pela qual se deva 
restringir essas liberdades ou afirmar que elas têm força exclusiva-
mente em relação a fatos, eventos e informações contemporâneas. Fa-
zê-lo significa negar a importância da própria história. (...) Portanto, 
inclusive diante das necessidades nacionais, não parece razoável eri-
gir-se esse direito ao esquecimento como um obstáculo às liberdades 
de expressão, às liberdades de informação e de imprensa (...) Quando 
se fala de um direito, isso significa dizer que todas as pessoas, na 
mesma situação, podem invocá-lo.(STF, 2017, p. 54/62) 
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Chama a atenção ser o primeiro dos expositores da audiência pública acerca do 

direito ao esquecimento a tratar da questão relacionada à Memória como um direito 

coletivo. Seu raciocínio, claramente, está apontado para questão da transição democráti-

ca, e da necessidade de não se esquecer aqueles eventos traumáticos do período autoritá-

rio mais recente, no Brasil. É evidente que o olhar de Sarmento não está conectada à 

pretensão individual de controle da própria identidade na esfera pública, talvez a forma 

mais candente de construir a tese do esquecimento. Sua preocupação parece estar dire-

cionada à memória coletiva e a casos, talvez, mais traumáticos do que a pretensão pes-

soal de ter excluído da narrativa pública algum tipo de situação em que se esteja envol-

vido. Ainda, o foco de Daniel Sarmento – que também está em seu parecer já citado 

algumas vezes nesta tese (SARMENTO, 2015) – parece dirigir-se para a necessidade de 

se proteger a memória de decisões judiciais que projetariam um esquecimento em rela-

ção a situações que poderiam tornar fragilizada a história constitucional brasileira.  

O expositor, na sequência, tenta penetrar no campo da Ciência da História para 

discutir a relação entre memória e esquecimento, partindo de uma visão dicotômica elas, 

propondo algo como uma aversão da história ao esquecer, já que esta, segundo ele, se 

dedicaria a fazer não esquecer: 

(...) Eu encontrei uma passagem interessante, que é a primeira frase do 
primeiro livro de história de que se tem notícia, o livro de Heródoto 
chamado “Histórias”. O livro começa assim: essas são as pesquisas de 
Heródoto de Halicarnasso, que ele publica na esperança de preservar 
do esquecimento a lembrança do que os homens fizeram. Esquecimen-
to é o antônimo de história. E por que é preciso que haja uma história? 
História não é apenas uma questão de cultura geral; história não é 
apenas conhecer o passado; a história é essencial para não repetir os 
erros que uma sociedade já cometeu. As práticas e as instituições não 
são que nem Atenas: parida já com as suas armas na cabeça de Deus; 
elas são forjadas historicamente. Então, para conhecer as práticas ins-
tituições, tal como elas hoje existem, a história é absolutamente indis-
pensável. (STF, 2017, p. 54/62) 

 

Para ele, pois, o papel da História seria, salvo melhor juízo, de um lugar de me-

mória, de guardadora da memória coletiva. Entendemos que, conceitualmente, colocar 

história e memória com polos opostos, antagônicos, não está adequado. Em verdade, a 

memória é feita de esquecimentos, como propõe Ricouer (2007) e a História não é a arte 

de lembrar. Talvez, haja aqui uma confusão entre a História enquanto pesquisa histórica 

e a História enquanto narrativa histórica. Inclusive, estamos convencidos de que essa 
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confusão perpassa praticamente todo o diálogo acerca do esquecimento e, por isso, re-

tomaremos esse ponto, nos capítulos finais desta tese, para uma melhor articulação do 

argumento.  

A preocupação de Sarmento com a História não se fixou apenas na suposta co-

nexão entre esquecimento e memória. Entrou ele, também, na discussão acerca da histo-

ricidade de certos fatos, tal como fizera, anteriormente, o Advogado da família Curi. 

Daniel Sarmento externa sua opinião no sentido de que o não esquecer da História se 

relacionaria a uma noção de memória pública mais ampla. Com isso, sua perspectiva é 

diametralmente oposta ao mencionado causídico, demonstrando uma preocupação para 

com a preservação, ao menos aparentemente, da integridade da narrativa acerca de 

eventos que não se revestissem, exclusivamente, de uma eventual importância público-

política. Com isso, o expositor dá um passo adiante na discussão acerca de um suposto 

conceito de historicidade com o qual laboram os juristas do direito ao esquecimento. 

Parece, com isso, se afastar da questão do interesse público como chave de compreen-

são da suposta historicidade do fato. Se o fato de Aída Curi não ser Getúlio Vargas, co-

mo destacamos, é a chave para que ela pudesse ser esquecida, já que a importância de 

sua existência se revelaria diminuta – como afirmou o procurador da família Curi – para 

Sarmento, uma história construída desde baixo também poderia ser severamente atingi-

da pelas pretensões individuais a ser “deixado em paz”. E estamos totalmente de acordo 

com isso. Os apriorismos jurídicos do esquecimento são severíssimos. Quer dizer, o 

direito seria capaz de definir uma historicidade a priori a partir de um juízo jurídico 

sustentado em um conceito indefinido de interesse público que, enfim, produziria inter-

dições narrativas espalhadas por todo o ambiente social, criando, enfim, alguns incon-

venientes intransponíveis para alguns setores do trabalho intelectual e, mesmo, de di-

vulgação de pensamento.  

De toda forma, sua preocupação com a pesquisa histórica merece destaque. Es-

pecialmente, como dito, por distanciar-se de uma noção de história oficial, tão repisada 

nos diversos julgados sobre o esquecimento e, de alguma maneira, estruturada por parte 

da doutrina do direito (SARLET, 2019; MALDONADO, 2017) como um dos pressu-

postos de reconhecimento de um fato genuinamente histórico.  

Disse ele: 

E história não é apenas a recordação dos feitos dos grandes homens ou 
das grandes mulheres, das guerras, dos eventos - vamos dizer assim -, 
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que são, às vezes, recordados naqueles livros, enfim, que a gente lia 
nos livros de história de 30 anos, de 40 anos atrás. Hoje fala-se de uma 
nova história. A nova história, enfim, é um movimento que foi defla-
grado especialmente na França, a partir da École de Annales, que par-
te da afirmação de que também são fatos históricos a vida das pessoas 
comuns; que também é importante para a história reconstituir os hábi-
tos: alimentação, a sexualidade. Então, cingir a relevância da história, 
a recordação desses fatos envolvendo, por exemplo, grandes autorida-
des públicas é uma compreensão absolutamente limitadora da história, 
que não é compatível com conhecimento historiográfico contemporâ-
neo.(...) E essa é uma preocupação especialmente relevante num país 
que nem o nosso, num país que nem o Brasil em que, historicamente, 
a nossa questão nunca foi de excesso de memória, mas amnésia cole-
tiva; num país em que é muito mais frequente empurrar-se os proble-
mas do passado para debaixo do tapete, para que eles não sejam en-
frentados, do que a inundação com informações.. (STF, 2017, p. 
54/62) 

 

Até porque,  

(...), em cada evento, na sociedade, há sempre alguém que não vai 
gostar; há sempre alguém que preferia que aquilo fosse esquecido, que 
aquilo não fosse lembrado. Então, essa ideia de que, com o passar do 
tempo, é possível impedir o acesso a fatos desagradáveis, a fatos de-
sabonadores, a fatos embaraçosos, se ela se universaliza como direito, 
isso significa simplesmente apagar-se a história, inviabilizar-se o es-
tudo da história;(STF, 2017, p. 54/62) 

 

 

A questão específica do caso Aída Curi ainda tem mais um elemento de comple-

xificação. Embora, nos dias atuais – como demonstram os pedidos feitos pelos sucesso-

res da vítima – pretendam os familiares de Aída que sua existência não reveste de rele-

vância pública, que sua vida não interessaria às pessoas em geral, que o fato não se erige 

em algo que devesse ser narrado amplamente, na primeira década e meia que se seguiu à 

morte, foram esses mesmos familiares, marcadamente o Monsenhor Maurício Curi, que, 

por publicação que circulou na época, fizeram conhecer elementos da intimidade da 

assassinada. Isto é, encontra-se nas obras Aída Curi: a jovem heroína de Copacabana 

(CURI, 1961) e Aída Curi: O preço foi a própria vida! (CURI, 1975). Nesses dois li-

vros, é possível encontrar narrativas intimíssimas sobre a vida – como, por exemplo, a 

sua pretensão à vida religiosa – e a forma de comportar-se de Aída Curi, detalhes do dia 

de sua morte, questões relacionadas ao processo, dentre outras. Há fotos de Aída em 

diversas fases da vida, fotos de seu diário e notas escolares, dentre outros documentos, 
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todos publicizados pela própria família da moça12. Assim, pelo que se nota, o discurso 

acerca da irrelevância pública da vida de Aída estaria muito mais relacionada à questão 

do distanciamento temporal, um dos elementos a discutir-se neste trabalho, do que, pro-

priamente à sua importância para uma história público-política. Os livros citados quise-

ram, em seu tempo, construir uma imagem pública da Heroína de Copacabana, moça 

casta, assassinada pela juventude transviada do Rio de Janeiro dos anos de 1950. De 

forma que, em última análise, foram os próprios demandantes os responsáveis por cons-

truir uma identidade pública da moça e, também de certa maneira, a dar conhecimento 

público a toda a sua vida.  

Ao final de sua fala, Daniel Sarmento tangencia outro ponto que julgamos pri-

mordial para a discussão: a verdade! A sempre mencionada verdade! Como se tem vis-

to, especialmente nos julgados do Superior Tribunal de Justiça, seja no caso Aída Curi, 

seja no caso da Chacina da Candelária, existe tematização bastante intensa acerca do 

que é verdadeiro e o que não é; que atores têm legitimidade para dizer essa verdade e 

quais não têm. Oportunamente, nesta tese, articularemos esse discurso de pretensão de 

verdade com a profundidade necessária. Entretanto, desde já se pode perceber que uma 

das demandas acerca do direito ao esquecimento é compreender que seu reconhecimen-

to tornaria ilícita, contrária à ordem jurídica, a construção narrativa pública de um acon-

tecimento real e, assim, “verdadeiro”, que, por estar, supostamente, distante no tempo, 

não revelaria interesse público em seu conhecimento.  

Diz Sarmento: 

 

É fundamental que o Supremo Tribunal Federal estabeleça um parâ-
metro claro, impedindo que esse suposto direito ao esquecimento seja 
invocado para impedir a divulgação e a discussão, enfim, de fatos ve-
rídicos, reais, apenas porque acontecidos no passado. (STF, 2017, p. 
54/62) 

 

Verdade e distanciamento temporal, dessa forma, se tornariam pilares para o de-

ferimento ou não da pretensão ao esquecimento. Quer dizer, mesmo que um fato fosse 

verdadeiro, a distância temporal – outros dos pontos problemáticos da discussão – faria 

com que seu uso público fosse ilícito, ensejando a reparação de dano. Do ponto de vista 
 

12 Por acharmos ser de alguma valia para ilustrar este trabalho e porque foram obras que tivemos alguma 
dificuldade para encontrar, em razão de terem publicadas nos anos 60 e 70, ao final desta tese, como 
anexo, vão alguns desses elementos. 
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do Professor Daniel Sarmento, pelo que se lê de sua fala, esse seria um dos grandes di-

lemas enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal, já que sua decisão, posta em reper-

cussão geral, conduziria a forma de entendimento dos demais Tribunais brasileiros acer-

ca de situações equivalentes.  

Enfim, a fala dos juristas é bastante intricada, especialmente porque construídas 

ao redor de um discurso pleno das categorias dogmáticas com que trabalha a Ciência 

Jurídica, marcadas pelas expressões do Constitucionalista Daniel Sarmento e a do Priva-

tista Anderson Schreiber, ambos pesquisadores que vêm discutindo, já de algum tempo, 

a extensão do conceito e da aplicação do Direito ao Esquecimento, mas que têm, acerca 

dele, opiniões absolutamente conflitantes, como se viu.  

Em resumo, Daniel Sarmento marca sua fala pela noção de direito fundamental à 

informação e de um direito à memória, categorias mais aproximadas ao Direito Público. 

Para ele, o esquecimento é contrário à História, de modo que esquecer é atentar contra a 

própria noção de memória histórica, esquecer é estabelecer barreiras às liberdades de 

expressão e informação. Até porque, segundo ele, o Brasil seria um país em que a am-

nésia é a regra e apagar eventos – ele usa o termo apagar – tornaria o estudo da História 

impossível. Para Sarmento, inclusive, no que é o inverso daquilo que propôs o advoga-

do da família de Aída Curi, a história não se constrói apenas a partir da narrativa de fa-

tos políticos, de guerras, de grandes homens ou mulheres. Ele mesmo chama essa visão 

de uma visão limitadora da História. Sua preocupação evidente é no sentido de que im-

pedir a divulgação de fatos verídicos – de novo a discussão sobre verdade – só porque 

colocados no passado e impertinentes para quem os viveu não pode ocorrer. Vê-se, com 

clareza, a utilização, em seu discurso, de uma noção de história – para ele, a história do 

homem comum (citando inclusive os Annales em sua narrativa) – e uma preocupação 

com os efeitos do tempo, já que a impossibilitação da divulgação do fato é decorrente 

quase que exclusivamente da sua discronia com a narrativa e uma intensa importância 

credita a uma ideia de memória coletiva. Insistimos: por isso é importante a análise des-

ses pilares, conforme a propusemos. 
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4.1.1.3.2. O reflexo social de uma identidade contemporânea: as propostas de Anderson 

Schreiber. 

 

 

O Professor Anderson Schreiber, falou pelo Instituto Brasileiro de Direito Civil 

e marcou seu discurso pelo reconhecimento do direito ao esquecimento como um direito 

da personalidade, “como um desdobramento do direito fundamental à privacidade” 

(STF, 2017, p. 107-117), mais próximo das perspectivas do Direito Privado, como se vê 

na definição dada por ele para o Direito ao Esquecimento: 

É nesse sentido que se fala na Itália em diritto all'oblio; na França, em 
droit a l'oublie; e assim, sucessivamente. Nesses países europeus, a 
noção técnica de direito ao esquecimento corresponde a um direito a 
não ser perseguido pelos fatos do passado que já não mais refletem a 
identidade atual daquela pessoa. Trata-se, assim, essencialmente, de 
um direito contra uma recordação opressiva dos fatos pretéritos que 
projete o ser humano, na esfera pública, de forma equivocada, porque 
não atual, impedindo-o de ser reconhecido pelo público como quem 
realmente é. (STF, 2017, p. 107/117) 

 

Essa sua definição de direito ao esquecimento não é, de todo, novidade, visto 

que já está expressa em suas diversas obras sobre o tema dos direitos da personalidade 

(SCHREIBER, 2013; 2014). E, até por força do campo em que atua, o autor traz a dis-

cussão para o interior das pretensões individuais, afastando-se, de certa maneira, da 

proposta feita por Daniel Sarmento e, anteriormente, aqui discutida.  

Ainda que pense o direito ao esquecimento como algo pertencente ao universo 

das prerrogativas individuais de controle público da imagem pessoal e suas repercus-

sões, Schreiber reconhece a inexistência de uma propriedade do passado, o que é bas-

tante oportuno e relevante: 

Nossa ordem jurídica, em uma expressão, não tolera proprietários de 
passado. Essa versão voluntarista do direito ao esquecimento repre-
senta também uma ameaça à pesquisa histórica e especialmente à pes-
quisa na internet, porque acaba por resultar na possibilidade de qual-
quer usuário de moldar, de acordo com a sua vontade, os resultados 
relativos à busca do seu nome a fatos públicos no qual se envolveu, o 
que nos levaria, em última análise, a uma internet de cada um. (STF, 
2017, p. 107/117) 
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Isso faz com que ele, como se verá, precise construir muito mais requisitos, no 

interior da categorização dogmática do direito, para que a pretensão ao olvido possa ser 

ministrada pelos Tribunais. Isto é, mesmo que haja uma proteção à identidade, este não 

prescinde de limitações, quando se coloca a o Direito para reger o que pode e o que não 

pode ser tematizado publicamente acerca de alguém, contra a sua vontade. Quer dizer, o 

próprio Anderson percebe a complexidade do tema e a perplexidade que sua adoção 

indiscriminada pode ocasionar. Mesmo que ele defenda, como o faz em seu Direitos da 

Personalidade (SCHREIBER, 2014) um certo nível de controle individual sobre a pro-

jeção o mais atual possível da identidade na esfera pública, essa defesa não negligencia 

as consequências de um uso excessivo dessa prerrogativa. É claro que isso extrapola a 

sua fala e, portanto, não pode ser colocado em seu pensamento, mas talvez seja possível 

extrair de sua exposição algumas consequências possíveis. Por exemplo, se eu consigo, 

pela via judicial, suprimir fatos da narrativa pública, excluir dados que estejam na inter-

net e desindexar informações a meu respeito, consigo, por via de consequência, forma-

tar uma imagem pública ao meu gosto. Se projetamos isso para o universo de personali-

dades políticas, por exemplo, é possível construir personas públicas que possam estar ao 

gosto do destinatário. E isso poderia ser um forte instrumento no campo político, “pro-

duzindo poder pela produção de imagens”, como alertou Castells: 

A política é o processo de distribuição de poder nas instituições do Es-
tado. Como argumentei e documentei neste livro, as relações de poder 
são amplamente baseadas na moldagem da mente humana pela cons-
trução e significado por meio da produção de imagens: Lembrem-se as 
ideias são imagens (visuais ou não) em nosso cérebro. (CASTELLS, 
2015, p. 247)  

 

No entanto, reconhecendo a relevância da discussão para a pesquisa histórica, o 

mesmo expositor tenta demonstrar a dimensão não meramente voluntarística do direito 

ao olvido, tentando conectá-lo à pretensão de um certo controle de cada um sobre a 

forma como se projeta na esfera pública, marcadamente, na relação que tenha cada um 

com a prerrogativa de ver-se identificado por aquilo que, contemporaneamente, repre-

sentasse. De modo que, como ele disse anteriormente, garantisse uma reconciliação do 

sujeito do presente com o sujeito do passado: 

Entretanto, o caminho para impedir esse cenário sombrio - eu insisto - 
não é abolir o direito ao esquecimento na esfera privada, mas sim 
aplicá-lo de forma criteriosa, atentando não para a vontade do sujeito 
retratado, não para o que ele quer ou não quer que venha a público, 
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mas sim para a situação objetiva a qual revele que aquela projeção es-
pecífica do ser humano na esfera pública, com base em uma condição 
pretérita, efetivamente compromete ou impede a realização da sua 
personalidade no momento atual.(STF, 2017, p. 107/117) 

 

Em outro texto do autor, não na fala na audiência pública, Schreiber já havia fei-

to referência a esse tipo raciocínio usando a seguinte ilustração: 

Pense-se no exemplo do transexual, que, se constantemente apresenta-
do à sociedade como pessoa que nasceu homem e se tornou mulher, 
ou vice-versa, jamais alcançará a plena realização da sua legítima op-
ção de mudar de sexo. Haverá, aí e em tantas situações semelhantes, 
um direito ao esquecimento? (SCHREIBER, 2017) 

 

Eis um dos pontos mais complexos da pretensão ao esquecimento como um di-

reito subjetivo de não ser perseguido pelo passado e a ter, na esfera pública, a projeção 

mais atualizada e consentânea com o estado atual de cada um. Por exemplo, no caso 

citado no parágrafo acima, se fosse o desejo de tal pessoa, poderia ficar interditada a 

narrativa – para qualquer agente social – acerca de sua condição de identidade de gênero 

anterior? Esse fato da vida pretérita guarda interesse público? É verdadeiro? Por ser 

distanciado no tempo, pode ser esquecido? Como fazer esse tipo de controle – e o que é 

pior – dentro do Direito sem que isso importe em uma interdição definitiva? O Supremo 

Tribunal Federal está no centro dessa discussão, atualmente. 

Como foi comum ocorrer com praticamente todos os expositores na audiência 

pública que ora se analisa, bem como com as decisões do Superior Tribunal de Justiça, 

Schreiber também se põe a dialogar com alguma noção de historicidade, verdade e me-

mória.  

Para ele,  

Não se trata [o direito ao esquecimento], portanto, de um direito a ser-
viço do ocultamento ou da mentira, mas, sim, da verdade. Não se trata 
de um direito contra a história, mas de um direito a favor da história 
completa que não apresente o ser humano apenas por meio de um ró-
tulo do passado, o qual não mais corresponde à realidade. (...) O direi-
to ao esquecimento não é, portanto, um direito de apagar os fatos ou 
de reescrever a história, porém, um direito de que a exposição pública 
da pessoa humana seja sempre feita de modo contextualizado, e que o 
seu passado não seja transformado no seu presente sem uma forte jus-
tificativa. (STF, 2017, p. 107/117) 
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Essas construções parecem, se não problemáticas, contraditórias. E, apesar disso, 

fundam raciocínios jurídicos que podem levar a decisões judiciais que, no final, acabam 

interferindo na realidade prática de muitos agentes sociais, públicos e privados. Obser-

vemos o trecho acima: o autor propõe que o direito ao esquecimento seria um direito a 

favor da história – não sei precisamente se da história como pesquisa científica ou da 

história como narrativa, embora acreditemos que o autor esteja falando desta última – 

vez que se direcionaria a favor da verdade. Isto é, a verdade constituiria o histórico. 

Além disso, seria um direito a ter uma imagem integralmente narrada, algo como enten-

der que o sujeito não é só o que era no passado, mas também é aquilo que é no presente 

– demonstrando uma certa incompreensão das noções de tempo e passado – seria o 

principal para garantir essa suposta verdade da narrativa. Por fim, haveria a única hipó-

tese do passado ser tornado presente: a existência de uma “forte justificativa” para isso. 

Tudo soa muito confuso. E, acreditamos, essa confusão está na tentativa de jurisdicizar 

algumas categorias de pensamento e operar com elas. Percebe-se, evidentemente, uma 

inadequação nos usos das ideias de tempo, história, passado, presente. Especialmente a 

questão do tempo! Essa ideia de que alguém tenha identidades no passado e no presente 

é decorrência de uma compreensão de um tempo passadiço, fluído, irrefreável, externo a 

quem marca e àquilo que é marcado. Uma lógica de tempo como número do movimen-

to. Acreditamos que bastava um pouco mais de elaboração sobre as diversas temporali-

dades, sobre os estratos do tempo, para que a construção ficasse um pouco menos con-

fusa e pudesse ser melhor articulada. Ainda: a interminável confusão entre a atividade 

da história e o produto articulado da pesquisa histórica faz com que as falas soem ainda 

mais problemáticas. Para que o produto narrativo da pesquisa histórica possa promover 

uma atualização mais adequada da identidade daquele que se vê envolvido no fato nar-

rado é preciso, acreditamos, menos interdições. 

Um ponto que se pode considerar bastante pertinente na exposição do professor 

Schreiber – mas que, ao mesmo tempo, demonstra a perplexidade da própria ideia de 

direito ao esquecimento – é a noção de um presente integral da identidade projetada na 

esfera pública. Isto é, pretende Anderson Schreiber que a representação narrativa que se 

pretenda fazer perpassando a existência concreta de alguém precisaria recontar uma 

trajetória completa da vida daquele sujeito e, paradoxalmente, sendo um fato do passa-

do, só se poderia tornar presente com “uma forte justificativa”. Isto é, se, de um lado, o 
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autor quer que não seja o esquecimento um direito à censura, ao mesmo tempo, pretende 

que seja um direito a discutir justificativas de exposição pública.  

E, analisando o programa Linha Direta Justiça, que é o ponto de partida para a 

pretensão reparatória da família Curi, afirma que  

O programa não se limitou ao relato da história, como tanto se disse 
isso aqui ao longo da manhã, mas relatou também o ambiente familiar 
e íntimo, o impacto desse crime sobre a esfera íntima da família da ví-
tima. (STF, 2017, p. 107/117) 

 

Visível de novo a tentativa de fixar o alcance do que seja histórico ou não. Em-

bora tenha externado algum tipo de preocupação com a História, Schreiber mostra uma 

visão limitada da narrativa histórica. Isto é, pretende demonstrar que existe um relato 

histórico possível ao lado de um inadequado, impossível. É dizer: o relatório histórico 

que envolvesse as questões que ele chamou de íntimas, não seriam, ao ver dele, real-

mente históricos. Mas, pensemos, de acordo com tudo o que foi divulgado pela própria 

família de Aída Curi – nos já mencionados livros do Monsenhor Curi – e, também, pela 

imprensa da época13, nunca foi possível falar de Aída de forma descontextualizada de 

sua vida familiar e tudo que a levou a estar, naquele fatídico 14 de julho de 1958, na 

avenida Nossa Senhora de Copacabana. 

A questão da relevância pública das pessoas que pretendem o esquecimento 

também entrou na exposição de Anderson Schreiber. Disse ele: 

E esse é um aspecto importante que deve ser levado em conta no juízo 
de ponderação. Mais um exemplo de critério relevante, sob o ponto de 
vista científico, é o da fama prévia, segundo o qual se deve verificar se 
a vítima em questão ou os seus familiares possuem outras projeções 
da esfera pública, ou, ao contrário, se se trata de pessoas que somente 
se tornaram famosos por conta do crime em questão. Esse critério 
permite distinguir situações, como o relato do suicídio de Getúlio 
Vargas ou do assassinato de JFK, de casos em que a pessoa apenas se 
tornou exposta na esfera pública por conta do crime sofrido. (...) O di-
reito ao esquecimento é sempre examinado em contraponto à possibi-
lidade de autoexposição. Ele não pode ser invocado por quem, por ato 
próprio, projeta aquele acontecimento sobre a esfera pública. (STF, 
2017, p. 107/117) 

 
13 Tivemos acesso, durante a pesquisa, a uma fotonovela produzida em 1959, pela revista Sétimo Céu, 
sobre a vida e morte de Aída, bem como sobre o primeiro julgamento dos réus. A narrativa é absoluta-
mente vinculada com a vítima íntima da família de Aída, de modo que desde sempre, toda a construção 
acerca do caso perpassa seus sentimentos mais particulares, seu desejo de ser freira, sua vida religiosa, 
etc. Como o acesso a esse material não é tão fácil, em anexo a esta tese seguem fotocópias da mencionada 
revista. 
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O trecho possui dois pontos relevantes para a construção de nosso raciocínio. O 

primeiro, já repisado algumas vezes nesta exposição, diz respeito à relevância histórica 

medida pela importância pública de alguém. Interessante que essa noção de importância 

pública está calcada na ideia de interesse público que, em última análise, não consegue 

fechar o círculo argumentativo, em razão da sua inespecificidade. Quer dizer, existem 

pessoas mais esquecíveis que outras – insistimos – marcadamente, em razão dos papéis 

sociais que, porventura, exerçam. O segundo ponto diz respeito àquilo que Schreiber 

chamou de autoexposição. No caso específico da família Curi, como já o dissemos, 

existem firmes demonstrações de que o caso se tornou ainda mais conhecido pela pró-

pria intervenção dos recorrentes. Se seguirmos a lógica do expositor, o argumento do 

esquecimento em favor dos familiares de Aída não poderia ser reconhecido? Quer dizer, 

já que eles mesmos são, de certa forma, responsáveis por boa parte da construção públi-

ca que se fez do crime praticado contra Aída, seriam eles mesmos os produtores da nar-

rativa que se conhece acerca da vida e morte da vítima. Quando se analisa o programa 

Linha Direta Justiça que os Curi tentaram impedir a veiculação, pode-se perceber, com 

clareza, que muito daquilo que lá se expressou segue, quase de forma roteirizada, os 

livros publicados pelo Monsenhor Curi. Há informações nos mencionados livros que 

estão textualmente no programa e que não são informações extraíveis dos autos do pro-

cesso criminal.  

Ao final de sua exposição, Anderson Schreiber propõe uma articulação dogmáti-

ca para o reconhecimento jurisdicional do direito ao esquecimento, quer dizer, apresenta 

o que ele chama de “critérios ou parâmetros técnicos” (STF, 2017, p. 107/117) que de-

veriam ser seguidos pelos Juízos nacionais na análise, que ele propõe seja caso a caso, 

das hipóteses em que se pretendesse o esquecimento voluntário de situações do passa-

do. Diz ele 

O primeiro critério, critério da relevância histórica do fato, segundo 
qual o intérprete deve se perguntar se o crime retratado constitui crime 
de efetiva importância histórica, cuja repercussão a seu tempo ou suas 
consequências para a sociedade justificam sua reapresentação pública, 
mesmo com risco de abalo à identidade de pessoas ainda vivas. (STF, 
2017, p. 107/117) 
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O primeiro critério deveria ser a análise, estranhamente a priori, da relevância 

histórica do fato. Não sabemos como isso seria possível! Esse critério estaria, segundo 

ele ainda, conectado com a divulgação e a comoção social produzida quando o fato 

houvesse se dado (STF, 2017, p. 107/117). O que causa extrema estranheza. Dessa for-

ma, retrocedemos, aparentemente, ao início da discussão e ao cerne de tudo quanto se 

falou na audiência pública: existem fatos genuinamente históricos e outros que não o 

são e que, ao final, a historicidade de um evento estaria determinada pela sua repercus-

são pública, o que é, de fato, uma variável absolutamente incontrolável, especialmente 

pelo Direito, e que é traduzida, quase sempre, na expressão interesse público, sobre a 

qual já nos debruçamos neste trabalho. Tudo que esse argumento tem de repetitivo tem 

de inconclusivo e de inadequado, especialmente do ponto de vista de qualquer pensa-

mento que se pudesse marcar pela pesquisa em História. Fica parecendo que há uma 

tentativa de transformar o Direito em censor institucional das possibilidades de pesquisa 

e produção historiográfica. Sobre uns fatos se fala, sobre outros, não.  

Na sequência, ele apresenta como critério complementar ao da relevância histó-

rica, a forma como a narrativa é construída: 

Faz-se necessário examinar o modo como crime é reproduzido, o mo-
do como é relatado. Por exemplo, há diversos critérios aí que desem-
penham algum papel: o intérprete deve se perguntar se, para relatar ou 
encenar o crime, em toda sua dimensão histórico-informativa, era ne-
cessário identificar a vítima e seus familiares; se era necessário deta-
lhar aspectos sensíveis do episódio como a repercussão emocional do 
crime sobre a vítima ou seus familiares; se era necessário retratar ce-
nas mórbidas, como imagens de cadáveres, retratos do enterro, do se-
pultamento daquela pessoa em vida, lápides e assim por diante. São 
perguntas que cabem ao intérprete analisar no caso da aplicação da 
técnica da ponderação. (STF, 2017, p. 107/117) 

 

Preocupante, achamos! Porque, ao fim, o Direito funcionaria como um juiz das 

formas narrativas, um juiz das estruturas de linguagem possíveis e não possíveis quando 

se pretendesse contar algo, publicamente. Para nós, estabelecer critérios como esses 

sugeridos pelo expositor é, no final das contas, interditar, previamente, as formas de 

exposição narrativa da pesquisa histórica. 

Em resumo, Anderson Schreiber, como mencionado, pesquisador jurista que se 

tem dedicado a compreender a relação entre o Direito e as Mídias, a partir de uma visão 

privatista do direito, especialmente marcado pelo estudo dos direitos da personalidade, 
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diverge, sensivelmente, das formulações de Daniel Sarmento. Vale a pena pontuar essas 

distinções. Schreiber parte da ideia de que existe um direito individual ao esquecimento, 

como já mencionado algumas vezes, como decorrência de um direito fundamental à 

privacidade e à vida íntima. E autor formula sua própria definição de direito ao esque-

cimento levando em conta esse viés conceitual. A lógica do autor é de que existiria um 

direito à própria identidade, algo como um instantâneo da forma como, naquele momen-

to, a pessoa se identifica e tem a garantia de poder-se identificar. Isto é, o direito ao es-

quecimento teria uma relação direta com a projeção da individualidade na esfera públi-

ca, de modo a que a pessoa pudesse ser quem ela contemporaneamente é e não quem 

ela, antes, fora. Um direito de não ser perseguido pelo passado, de modo a que sua pre-

sença na esfera pública não fosse turbada por fatos do passado que impedissem a plena 

realização de sua personalidade, no momento! Existe, na forma de pensar de Schreiber, 

uma visão de tempo passadiço! Uma certa noção de caminho do passado para o presen-

te. Chega ele a dizer que o direito ao esquecimento é a prerrogativa de não ter o passado 

transformado em presente, de forma injustificada. Como mencionamos, isso torna a 

discussão sobre tempo algo imprescindível na narrativa jurídica. E, assim, importantís-

simo ponto de crítica nesta tese.  

Reconhecendo os perigos do esquecimento para a pesquisa histórica, Schreiber 

vai dizer que, embora seja um direito que assista às pessoas em geral, o esquecimento só 

poderia ser deferido de forma criteriosa pelos Tribunais. E ele mesmo propõe alguns 

desses critérios que deveriam ser analisados. Um deles, e que nos interessa sobremanei-

ra, é a “relevância histórica do fato”. Como insistimos quase à exaustão, existe no dis-

curso jurídico uma certa noção de historicidade que precisa ser problematizada! O autor 

propõe que haja a análise da importância histórica do fato e funda essa ideia, como soi 

acontecer, de interesse público. Esse interesse público, segundo ele, pode ser sopesado 

pela análise da projeção do indivíduo na esfera pública – acreditamos que isso chega 

próximo ao relato do advogado da família Curi, quando propunha a historicidade apenas 

dos fatos de personalidades “grandes” no espaço público. Além disso, como também já 

o repetimos, pretende que a forma como a narrativa se constrói é importante, isto é, o 

“modo como é relatado” o fato é pertinente para reconhecer-se o direito ao esquecimen-

to. Assim, Schreiber diz que objetividade e verdade são estruturas que precisam ser en-

contradas na narrativa para que o direito ao esquecimento não possa ser reconhecido, 

tocando, acreditamos, uma vez mais, na categoria da pretensão de verdade. 
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Ao menos para o que se pretendia por ora, recolher os argumentos expedidos na 

audiência pública mencionada significa ter uma visão panorâmica sobre como o Direito 

se utiliza de algumas categorias, especialmente, história, historicidade, tempo e verda-

de, a fim de legitimar ou deslegitimar a possibilidade de determinados fatos serem des-

vinculados de certas pessoas. Ficou evidente, também ainda de forma prefacial, que a 

discussão jurídica se arvora numa condição de instituidora do tempo público, mais ou 

menos aos moldes do que trata François Ost (2005), sem historicizar a sua própria for-

ma de ser! 

Essas são as portas abertas para as discussões específicas dos capítulos que se 

seguem.  

Antes disso, porém, é preciso analisar um segundo caso paradigmático na juris-

prudência dos Tribunais Superiores: o publicamente conhecido caso da Chacina da 

Candelária. Embora o feito tenha sido menos discutido juridicamente, vale a pena co-

nhecê-lo, até para que as devidas comparações sejam feitas, oportunamente. Mais ainda, 

os dois processos – o da Família de Aída Curi e de Jurandir Gomes França – foram jul-

gados pelo Tribunal, na mesma Turma, tendo como relator o mesmo Ministro, com de-

cisões frontalmente opostas. Pretendemos que a razão dessas divergências possa ressair 

da análise que se fará na sequência. 

 

 

4.2.A Chacina da Candelária: Um segundo caso, uma outra estória 

 

 

Em um outro caso, o Superior Tribunal de Justiça, em 2013, viu-se às voltas com 

a mesma discussão, sustentada nas mesmas bases jurídicas, dogmáticas e conceituais, 

inclusive relacionado ao mesmo programa e à mesma rede de televisão. 

Em 1993, Jurandir Gomes de França foi apontado como um dos envolvidos nos 

homicídios ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 23 de julho de 

1993. Naquela oportunidade, restaram oito mortos dentre os adolescentes que vivam na 

rua, na região da avenida Presidente Vargas, na Praça da Candelária, na capital flumi-

nense, sob as marquises da Igreja de Nossa Senhora da Candelária. Em 10 de dezembro 
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1996, por decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca do Rio de Janeiro, Juran-

dir foi absolvido das acusações, inclusive por pedido da própria Promotoria de Justiça 

(FOLHA, 1996), depois de ter ficado cerca de três anos preso. Na ocasião, conforme se 

extrai do relato feito pelo Programa Linha Direta Justiça, já citado algumas vezes, Ju-

randir foi reconhecido, aparentemente de forma equivocada, por alguns dos adolescen-

tes que sobreviveram àquele atentado, quando esteve em Delegacia de Polícia apenas 

para confirmar o álibi de seu cunhado, que havia sido detido. 

Já em junho de 2006, a Rede Globo de Televisão levou ao ar mais um episódio 

de seu Linha Direta Justiça, em que, aos mesmos moldes de outras oportunidades, nar-

rava, a partir de depoimento de pessoas envolvidas no fato – como testemunhas, alguns 

dos acusados, vítimas – e de partes do processo original, os eventos daquele ano de 

1993. Segundo os autos do processo cível que tramitou no Superior Tribunal de Justiça 

(2013, p. 7), Jurandir, ao ser procurado pela produção daquele programa, preferiu não 

dar entrevista, tendo “mencionado o desinteresse do autor em ter sua imagem apresen-

tada em rede nacional” (SJT, 2013, p. 7). Ainda assim, houve a transmissão do progra-

ma. 

Entendendo ter havido ilicitude na exposição de sua imagem, Jurandir Gomes de 

França (BRASIL, 2013, p. 7) demandou contra a rede Globo de Televisão, junto à 3ª 

Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, pretendendo, como se verá, sustentado no 

direito ao esquecimento, ver-se indenizado pelo ato praticado por aquela. Segundo Ju-

randir, a exibição do programa teria revolvido um passado que, na comunidade onde 

vivia, fez com sofresse com a suspeita de sua participação nos crimes de 1996, fazendo 

com que ele, em razão de constrangimentos, tivesse de se mudar do lugar onde vivia 

(RIO DE JANEIRO, 2009, p. 3). Em primeira instância, o autor viu-se derrotado em seu 

pleito, tendo em vista que o juízo cível do Rio de Janeiro deu prevalência ao “interesse 

público da notícia” (BRASIL, 2013, p. 8) em detrimento do direito ao “anonimato e ao 

esquecimento” (BRASIL, 2013, p. 8). Como se vê na narrativa dos embargos infringen-

tes opostos pela Rede Globo, o juiz da mencionada Vara Cível entendeu que: 

a matéria jornalística não foi maliciosa, atendo-se a reportar a verdade 
dos fatos, cercados de interesse social em razão do impacto que a 
“Chacina da Candelária” teve na opinião pública nacional e estrangei-
ra, não se configurando – pois – abuso de direito. Considerou-se, ain-
da, que a menção ao autor era importante e pertinente, não se confun-
dindo com bisbilhotice sensacionalista, na medida em que o seu equi-
vocado indiciamento adicionou ao já trágico episódio da chacina um 
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elemento vergonhoso à parte, que foi o desastroso inquérito policial. 
(RIO DE JANEIRO, 2009, p. 4) 

 
Essa forma de abordagem da narrativa pretensamente em tom de documentário 

do programa televiso vai aparecer em diversos momentos, especialmente na defesa feita 

pela Rede Globo de Televisão, tanto em sede de contestação, na primeira instância, 

quanto em forma de razões de recurso, nas demais. Sobre essa forma de pensar a verda-

de – vinculada à narrativa jornalística – parece ser um dos motes principais para a justi-

ficativa da inexistência de um direito a ser esquecido ou ao esquecimento, bem como 

para o improvimento do pedido ressarcitório do autor. Entretanto, como haverá a opor-

tunidade de se discutir, nos capítulos finais desta tese, o argumento da verdade sucum-

be, por vezes, a um outro relacionado a noção de tempo utilizado pelo judiciário, que 

justificaria a construção da ilicitude pelo mero passar do tempo. Como se tratou anteri-

ormente, propõe-se que o lícito, mesmo que verdadeiro, torna-se ilícito pelo passar do 

tempo.  

A inconformidade de Jurandir com a decisão demonstrou-se pelo recurso de ape-

lação manejado junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, distribuído em 

14 de julho de 2007.  

O argumento do apelante, recolhido pelo Desembargador-relator do acórdão no 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gusmão de Alves Brito Neto, resumiu-

se assim: 

[A Rede Globo de Televisão]. Desejava-se colher seu depoimento so-
bre os episódios e sobre seu indiciamento, proposta que não seduziu o 
demandante, desejoso que estava e continua a estar de relegar ao pas-
sado os dramas sofridos no curso do processo penal. Mesmo assim o 
programa foi veiculado e a estória contada com a revelação de seu 
próprio nome, do que resultou a renovação dos interesses coletivos e o 
renascimento da dúvida sobre seu real envolvimento no crime. Muitos 
voltaram a vê-lo como um facínora acidentalmente absolvido, assim 
como tantos outros dos quais os jornais falam diuturnamente. (TJRJ, 
2008, p. 2/3) 

 

De seu lado, a recorrida redarguiu 

ao argumento de que as publicações da imprensa somente podem en-
sejar reparação quando revelarem aquilo que a doutrina norte-
americana chama de actual malice, grosso modo equivalente ao dolo, 
que não existe ou pode existir se os fatos levados a público eram ver-
dadeiros e foram noticiados exatamente da forma em que ocorreram. 
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Não foi coisa diversa, embora com outras palavras, o que sustentou a 
contestação quando bradou pela liberdade constitucional de informa-
ção, acolhida por vários precedentes jurisprudenciais do próprio Tri-
bunal de Justiça, relativos aos casos “Doca Street”, “Dana de Teffé” e 
“Stuart Angel”, todos objeto de matérias jornalísticas no mesmo pro-
grama, e sempre acolhidas pela jurisprudência como expressão do di-
reito constitucional de informação. 

 

E a questão se colocou assim, no argumento do Acórdão prolatado nos autos da 

apelação Cível 2008.001.48862: 

Não raro este dever [de informar] choca-se com interesses outros dos 
cidadãos, particularmente no campo do Direito Penal e na referência a 
episódios há muito superados. E aqui, no que concerne ao caso em 
análise, releva indagar se ao lado do direito e dever de informação 
existe, de parte daqueles envolvidos nos episódios históricos, direito, 
também de estatura constitucional, de serem simplesmente esqueci-
dos. 

 
No caso, especificamente, sopesando o direito à informação e o direito à priva-

cidade, ora construído sobre as bases do direito a ser esquecido, o Desembargador-

relator expendeu raciocínio que permeia, em geral, as discussões judiciárias sobre o 

tema: existem fatos que seriam genuinamente históricos e que, por isso, precisam dos 

personagens para ser contados, não podendo deles prescindir; e a outros – em que a atu-

ação é do homem comum – em que é possível narrar o evento sem que seja mencionado 

o sujeito individualmente considerado, cuja identidade, em relação ao tempo passado 

entre os fatos e a narrativa pelo programa de televisão, já havia se reconstruído e não 

deveria ser, de novo, exposta. 

Embora longa, a transcrição é necessária: 

Estou convencido, da leitura dos precedentes e destas últimas lições 
doutrinárias, além de outras, da necessidade de se chegar a uma inter-
pretação de compromisso entre os interesses. Não há como negar, com 
efeito, que certos episódios históricos são, ao final, bem como seus 
participantes, insuscetíveis de serem esquecidos. São fatos que se 
prendem à própria essência de um povo ou marcaram de forma inde-
lével a história, que a seu turno há de ser recontada para formação da 
identidade cultural do país. Não há, por exemplo, como falar da histó-
ria americana sem mencionar o assassinato de Kennedy em novembro 
de 1963 por um homem chamado Lee Oswald. Tampouco é razoável 
supor a impossibilidade de lançar no esquecimento as circunstâncias 
que levaram à morte de Euclides da Cunha e mais tarde de seu próprio 
filho. Como Capitu e Bentinho, são todas estas pessoas reféns de um 
momento em que saíram do anonimato e entraram na histó-
ria.(...)Todavia, contra esta regra devem ser erguidas necessárias bar-
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reiras de proteção ao cidadão. Assim, por exemplo, não se justifica o 
retorno ao passado com a divulgação de nomes dos envolvidos se o 
réu foi absolvido e o episódio, embora marcante e hediondo, possa ser 
contado sem a revelação de sua presente identidade. Porque ao lado do 
direito coletivo de conhecer os fatos do passado, há também aquele 
inerente à dignidade da pessoa humana, de não ter a existência sacrifi-
cada por um erro judiciário ou pela notoriedade que o episódio invo-
luntariamente conquistou. (...) Penso que esta seja a hipótese dos au-
tos. O crime da Candelária teve os seus culpados e estes foram conde-
nados. Quem queira recontar a estória, que o faça preservando o ano-
nimato daqueles que foram absolvidos. Estes têm o direito de serem 
esquecidos, nada justificando o sacrifício de sua própria vida, além da 
tomada daqueles anos durante os quais tramitou o processo. (TJRJ, 
2008, p. 5/6) 

 

Não passa desapercebida a maneira como os membros do judiciário brasileiro 

envolvidos na prolação das decisões aqui narradas percebem a História e o modo de sua 

narrativa: busca por uma construção de verdade, assim como o jurídico o deveria, fa-

zendo com que a relação entre lembrar e olvidar, memória e esquecimento, seja tensa, 

mediadas, acredita-se, pelos embates e pelas forças descritas por Foucault (2014) e que 

serão demonstradas, nos capítulos finais desta tese. 

O argumento, pois, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para dar 

procedência ao pedido de indenização por danos morais feito por Jurandir Gomes de 

França foi de que a trajetória da Chacina da Candelária poderia ter sido contada, 10 anos 

após o fato, com a menção apenas dos envolvidos que foram condenados pelo crime, 

podendo ser retirados dela – ou ao menos deveriam ter sido usados pseudônimos dos 

envolvidos inocentados (TJRJ, 2008, p. 6) – aqueles cuja vida, já reconstruída, poderia 

ser atingida pela divulgação midiática do evento “sem que nenhum prejuízo adviesse 

para a substância da narrativa” (TJRJ, 2008, p. 6)  

Contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

a Globo Comunicações e Participações S/A interpôs, julho de 2012, o Recurso Especi-

al14 autuado sob o número 1.334.097, no Superior Tribunal de Justiça. O argumento da 

recorrente resumiu-se, contestando a decisão do Tribunal Fluminense, em, essencial-

mente, três sentidos: a) sendo os fatos já públicos e fartamente noticiados pela imprensa, 

inclusive com facilidade de encontramento das narrativas jornalísticas da época, não 

 
14 Houve, na época, a interposição de Recurso Extraordinário cujo seguimento foi negado, tendo havido, 
inclusive, Agravo de Instrumento, com provimento negado junto ao Supremo Tribunal Federal (autos n.º 
400.336) 
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teria havido violação da intimidade ou da privacidade do recorrido Jurandir, já que o 

programa veiculado por ela tinha conotação de documentário (BRASIL, 2013, p. 10) 

que tratava sobre assunto de interesse público, parte do “acervo histórico do povo” 

(idem, idem); b) o direito de informar da recorrente é preponderante em relação ao di-

reito a ser esquecido do recorrido; c) retratar a histórica, fidedignamente, sem a menção 

ao recorrido seria impossível, vez que ele teria se tornado “peça chave do episódio” 

(BRASIL, 2013, p. 10), já que um dos pontos fundamentais da discussão do processo e 

da investigação da Chacina da Candelária teria sido, justamente, o erro do inquérito que 

apontou para três inocentes, inclusive o recorrido.  

Ao final, a decisão foi favorável ao recorrido, Jurandir Gomes de França, contra-

riando o pedido feito pela Globo Comunicações e Participações S/A. Aqui é importante, 

até mesmo antes de começar a narrativa dos argumentos expedidos pelos Ministros do 

Superior Tribunal de Justiça, chamar a atenção para que a decisão foi frontalmente 

oposta àquela proferida no caso Aída Cury, narrado anteriormente. Vejamos. 

Como acontece nos casos em que se propõe a aplicação do direito ao esqueci-

mento em contraponto à liberdade de exposição midiática de certos acontecimentos, o 

Ministro-Relator, Luis Felipe Salomão, colocou o caso no contexto do conflito entre 

liberdade de informação e direitos da personalidade (BRASIL, 2013, p. 24), sobre o 

pano de fundo das novas mídias massificadas15 e da relação temporal do fato com sua 

narrativa midiatizada, a que ele chamou de “ausência de contemporaneidade da notícia 

de fatos passados” (BRASIL, 2013, p. 24). Partindo do pressuposto de que a Constitui-

ção da República, nos artigos 220 a 222, faz limitar a liberdade de informação pela in-

violabilidade da vida privada, honra e imagem, neste caso, o relator pretende que haja 

“uma inclinação ou predileção constitucional para soluções protetivas da pessoa huma-

na”, já que a mesma constituição teria uma “vocação antropocêntrica” sustentada, com 

maior vigor, na dignidade da pessoa como “um fundamento da República” (BRASIL, 

2013, p. 31), fazendo com que o “homem seja tratado como sujeito cujo valor supera ao 

de todas as coisas criadas por ele próprio, como o mercado, a imprensa e até mesmo o 

estado (...)” (BRASIL, 2013, p. 32), de modo que, se algum prejuízo deva ser suportan-

do, mesmo quando se analisam as nuanças do caso concreto, esse deve estar pendido 

 
15 Interessante mencionar, inclusive, que, nesse contexto, o programa foi ao ar em 2006, quando, de certa 
forma, ainda não havia a massificação da cultura de internet que há nos dias de hoje e nem a relevância 
das redes sociais.  
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para o lado contrário ao dos direitos individuais relacionados à proteção da pessoa hu-

mana. 

Como já tínhamos adiantado, no item anterior, os fundamentos para a decisão, 

aqui, no caso Jurandir Gomes França são mais ou menos os mesmos. De modo que a 

construção argumentativa acaba sendo, enfim, muito próxima. Dessa forma, as questões 

atinentes àquela ideia de que existem fatos genuinamente históricos, à luz da noção de 

interesse público e de que os fatos a ser esquecidos pertencem a um passado da pessoa 

envolvida no acontecimento retratado terminam por ser os fundamentos da decisão, no 

voto do Relator. Veja-se: 

Com efeito, a historicidade de determinados crimes por vezes é edifi-
cada à custa das mencionadas vicissitudes, e, por isso, penso que a 
historicidade do crime não deve constituir óbice em si intransponível 
ao reconhecimento de direitos como o vindicado nos presentes autos. 
Na verdade, a permissão ampla e irrestrita a que um crime e as pesso-
as nele envolvidas sejam retratados indefinidamente no tempo – a pre-
texto da historicidade do fato – pode significar permissão de um se-
gundo abuso à dignidade humana, simplesmente porque o primeiro já 
fora cometido no passado. Por isso, nesses casos, o reconhecimento do 
"direito ao esquecimento" pode significar um corretivo – tardio, mas 
possível – das vicissitudes do passado, seja de inquéritos policiais ou 
processos judiciais pirotécnicos e injustos, seja da exploração populis-
ta da mídia. (BRASIL, 2013, p. 37) 

 

Da mesma forma, a questão da ilicitude da narrativa quando se distancia tempo-

ralmente do fato narrado, ainda que se trate de um acontecimento verdadeiro, promo-

vendo a transformação do lícito em ilícito apenas pelo transcurso do tempo, também é 

ventilada na decisão, para dar sustentação à parte dispositiva do Acórdão: 

Em essência, o que se propõe aqui é, a um só tempo, reafirmar essa 
máxima, mas fazer acerca dela uma nova reflexão, que conduz à con-
clusão de que essa assertiva, na verdade, é de mão única, e a recíproca 
não é verdadeira. Embora a notícia inverídica seja um obstáculo à li-
berdade de informação, a veracidade da notícia não confere a ela in-
questionável licitude, muito menos transforma a liberdade de impren-
sa em um direito absoluto e ilimitado. Por esse motivo, fatos mais 
graves, do ponto de vista de seu potencial difamante, não podem tam-
bém permanecer eternamente na memória da sociedade – não por seu 
natural armazenamento neuropsíquico, infenso a qualquer reação jurí-
dica, mas por obra de veículos de informação. (BRASIL, 2013, p 45) 
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Como esse caso transitou em julgado no Superior Tribunal de Justiça, não houve 

uma ampliação do debato, como houve no caso Aída Curi, analisado nos itens anterio-

res. Assim, todas as argumentações acabaram por ficar adstritas às questões jurídicas 

que dariam ensejo à reparação de dano pretendida por Jurandir Gomes França. Já afir-

mamos, exaustivamente, que, dessa forma, a controvérsia passa a ser parametrizada 

pelos elementos necessários para o reconhecimento ou não do dever de indenizar. Afi-

nal, este era o pedido que estava submetido a juízo, no processo. Essa limitação argu-

mentativa faz com que tudo esteja direcionado para a demonstração da licitude ou da 

ilicitude da conduta da TV Globo de ter exposto a imagem, a voz e os dados de Juran-

dir, relacionando-o com a Chacina da Candelária. 

De toda sorte, não podemos deixar passar a oportunidade de dialogar com uma 

frase importante do voto do relator e transcrita acima, quando esse afirma que fatos gra-

ves, porque difamantes, não podem ficar, eternamente, na memória social por ação de 

veículos de informação. É sempre curioso tentar compreender o que esse tipo de cons-

trução pretende, de fato, dizer! Em primeiro momento, parece exsurgir do trecho o im-

pedimento de que se produzam informações jornalísticas de fatos do passado. Mas isso, 

em última instância, não faria sentido, a não ser que se compreendesse a função jornalís-

tica como a de um cronista do presente e a do historiador como um guardador do passa-

do, que não se poderiam inverter, sob pena de encarar uma ilicitude estranha no seu 

agir.  

No caso de julgamentos criminais, como é a situação de Jurandir Gomes França, 

que foi colocado como autor de um crime que teria repercutido enormemente na socie-

dade brasileira, entendeu o Ministro-relator que o interesse público que justificaria a 

informação midiática – algo como uma historicidade construída pela relevância pública 

do fato noticiado – se esgotaria na resposta estatal dada ao fato criminoso. Assim, a 

aplicação, execução e extinção da pena dos condenados tiraria a relevância pública – e, 

portanto, a historicidade do evento – do acontecimento, no caso de condenados, já que 

toda a construção da historicidade está atrelada à próprio noção de interesse público. 

Veja-se a perplexidade: por ser passado, perde o interesse jornalístico e se torna inenar-

rável, porque ilícito. Por ser passado, entraria no universo da História, mas, por já ter 

havido a punição criminal do fato, perderia o interesse público na intervenção do Direito 

e, portanto, sairia do universo da narrativa história lícita. Enfim, por qualquer dos cami-

nhos, se processaria a interdição. Segundo o relator, a sentença absolutória definitiva 
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teria o mesmo efeito, quando se tratasse de absolvidos e sua prerrogativa de ser esque-

cido.  

E está, aí, uma das falas mais instigantes da decisão judicial ora comentada, me-

recendo transcrição literal: 

Após essa vida útil da informação, seu uso só pode ambicionar, ou um 
interesse histórico, ou uma pretensão subalterna, estigmatizante, ten-
dente a perpetuar no tempo as misérias humanas. Não se pode, pois, 
nesses casos, permitir a eternização da informação. (BRASIL, 2013, p. 
46) 

 

Como ambicionar um interesse histórico se a historicidade está construída em 

bases inadequadas nessa argumentação e se o interesse público, que seria a abertura para 

que o fato pudesse ser contado, encontra-se impedido, nesse caso, porque, como dito 

acima, não basta ser histórico para que o esquecimento não o apague! Tudo parece pa-

radoxal! 

Enfim, para dar provimento ao pedido feito pelo Recorrente, Jurandir Gomes de 

França, o Ministro-relator conclui que era possível fazer a narrativa do fato “Chacina da 

Candelária”, a quem confere relevância história a partir de sua notoriedade pública, sem 

que houvesse a necessidade de tratar da pessoa do recorrido, tendo, ainda, sugerido que 

se houvesse ocultado o nome e a fisionomia dele (BRASIL, 2013, p. 47)16. Sensacional! 

Como já vimos insistindo, desde o início, o Direito se colocaria, em prevalecendo essa 

forma de pensar, como um filtro do que é ou não é necessário tematizar na narrativa 

histórica! Sobre quem se pode e sobre quem não se pode falar! Para não soar ainda mais 

repetitivos, remetemos a tudo quanto já dissemos nos capítulos anteriores a esse respei-

to. De toda forma, façamos um breve exercício mental: Jurandir Gomes França esteve 

envolvido até os ossos no caso da Chacina da Candelária, vez que esteve em Delegacia 

de Polícia para confirmar um álibi de outro envolvido; foi reconhecido por alguns dos 

sobreviventes; passou algum tempo detido como se autor fosse do crime contra os ado-

lescentes; respondeu ao processo criminal, junto com outros envolvidos e foi absolvido. 

Pergunto: como era possível contar a história da Chacina da Candelária e do processo 

 
16 Para constar: no episódio do Linha Direta Justiça, de 2006, em que há a narrativa da Chacina da Cande-
lária, a Rede Globo fez uso do nome completo de Jurandir Gomes de França e de imagens de arquivo em 
que ele é mostrado, bem como de entrevistas concedidas por ele, na época da absolvição. Assim, foram 
utilizados, a voz, o nome e a imagem dele, para fins da narrativa supostamente documentária e jornalística 
do evento.  
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criminal que o envolveu sem tocar na figura de Jurandir? Só no estranhíssimo argumen-

to expedido no voto do Relator, acreditamos.  

De toda forma, esse argumento – de que era possível contar a história sem tratar 

de alguns personagens – já estava tratado desde os embargos infringentes opostos pela 

Rede Globo contra a decisão não-unânime do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

quando a condenou ao pagamento de cinquenta mil reais a Jurandir Gomes França. 

Naquela oportunidade, o desembargador-relator dos embargos já havia dito que  

Igualmente, penso que, se houvesse sido atendido o clamor do ora 
embargado, também nessa hipótese o distinto público não estaria me-
nos bem informado sobre a Chacina da Candelária, apenas e tão-
somente por ignorar o nome completo e a imagem de alguém que, 
acusado há mais de década da prática de crime hediondo, foi absolvi-
do à unanimidade pelo Tribunal do Júri. Não seria leviano supor que o 
nome e a imagem do autor só foram memorizados por pessoas de seu 
círculo de convivência, pois a enorme maioria dos telespectadores, 
minutos depois da exibição do programa, sequer lembraria o seu pri-
meiro nome. Daí que, num juízo de ponderação, nos pareça forçoso 
concluir que a omissão do nome e imagem do autor em nada compro-
meteria a qualidade jornalística do documentário; mas, por outro lado, 
a sua publicação repercutiu, severamente, no âmbito da vida privada 
do ora embargado. A atitude de poupar o autor, como visto, não pre-
judicaria o conteúdo informativo da matéria jornalística; os fatos retra-
tados no documentário, ainda que públicos e notórios, e ainda que 
muito além de um crime corriqueiro, haviam se passado mais de uma 
década atrás. Não havia qualquer atualidade na revelação da identida-
de daquele homem acusado injustamente de tão bárbaro crime; não 
havia, tampouco, interesse público significativo na divulgação desse 
pormenor. Bem ao revés, havia grande e justificado receio daquele 
homem em ter sua identidade religada ao episódio que, se foi triste pa-
ra todo o nosso Povo, foi calamitoso para a história pessoal do autor. 
(RIO DE JANEIRO, 2009, p. 8/11) 

 

Veja-se: o julgador entendeu – e as falas são marcadas na primeira pessoa – que 

as informações relacionadas a Jurandir seriam um pormenor! Por mais que boa parte do 

caso concreto passe pela pessoa de Jurandir, Jurandir seria um pormenor, cuja relevân-

cia para a descrição do rumoroso caso da Chacina da Candelária era diminuta e, portan-

to, falar em Jurandir era desnecessário. Outra vez chamo a um exercício mental hipoté-

tico: suponhamos que quiséssemos pesquisar sobre os grandes erros da atividade de 

investigação policial no Estado do Rio de Janeiro, nos anos de 1990 e nos deparássemos 

com a Chacina da Candelária e o grande imbróglio em que esteve envolvido Jurandir 

Gomes França. Seria, certamente, importante mencioná-lo. A pergunta é: poderíamos? 
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Assim, neste caso específico, fora reconhecido o direito ao esquecimento do au-

tor da ação, sustentado nos argumentos anteditos, dando-se provimento ao pedido de 

indenização formulado por ele, inclusive. A Globo foi condenada a pagar cinquenta mil 

reais, a título de indenização, a Jurandir. Como a pretensão foi reparatória, ainda hoje, 

caso haja interesse em pesquisar, nos motores de busca da internet, o nome Jurandir 

Gomes França, o Google sugere o complemento “Candelária”. Com esses operadores, 

são oferecidos 39.200 resultados17. O motivo? Embora a discussão sobre o esquecimen-

to tenha sido o mote para o caso de Jurandir, seu pedido não era esse: era apenas de in-

denização por ato ilícito civil, consistente na exposição não autorizada de seu nome, 

dados, imagem, voz, em programa de televisão.  

De certa forma, pelo menos nos casos paradigmáticos que temos tomado como 

referência para este estudo, como a pretensão é sempre reparatória, ainda não se sentem 

os efeitos do esquecimento nos motores de busca. Por ora, as projeções ficaram apenas 

intrínsecas ao direito. Mas, certamente, vale a discussão dos pressupostos.  

 
17 Pesquisa realizada no Google, em 01 de fevereiro de 2019.  
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CAPÍTULO 5 – O TEMPO E O DIREITO AO ESQUECIMENTO: Ou o que a 

tese do direito ao esquecimento tem a dizer sobre a percepção do tempo pelo Direi-

to. 

 

 

 

Anteriormente, ao longo deste trabalho, tivemos a oportunidade de analisar a 

forma como a tese do direito ao esquecimento se apresenta, tanto na dogmática jurídica 

quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores e foi possível, acreditamos, amealhar 

um bom número de estruturas que compõem a narrativa jurídica, nesses casos. Especi-

almente, no que nos interessa mais de perto, foi possível perceber que há uma noção de 

tempo muito própria utilizada para a construção dos instrumentos jurídicos que justifi-

cam intervenções que possibilitam reconstruções narrativas como os antecedente, a 

reincidência, a anistia e o direito ao controle da própria identidade e da autonomia de 

informações a respeito de alguém. E, em todos esses institutos, afeitos ao esquecimento, 

percebemos que há pelo menos um ponto em comum: a percepção do tempo como obje-

to que, ao se encontrar fora do Direito, pode ser por esse manejado. Como vimos, as 

propostas jurídicas acerca do esquecimento, seja na doutrina ou no judiciário, sugerem, 

ao final, uma reconstrução narrativa que se sustenta em hipóteses de alteração no passa-

do. Isto é, parece haver uma tendência a acreditar que haja um fluxo temporal único e 

compartilhado, sem ritmos de temporalidades diversas, em que é possível mexer, pelo 

esquecimento, ocultando, nessa estrutura aparentemente unívoca, aqueles eventos que 

devam escapar à narrativa. Esse tipo de pensamento, acreditamos, só é possível quando 

se toma o tempo como único e como algo externo e objetivo a quem marca. Em última 

instância, um tipo de atividade de quem compreende que seus instrumentos temporali-

zam sem se temporalizar e tem do tempo uma compreensão limitadora.  
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5.1. Destemporalização e Temporalização: o tempo do Direito 

 

 

Que o Direito é um fenômeno histórico e, portanto, temporal, já o deixamos cla-

ro ao longo desta exposição. Assumimos, desde o começo, que o direito funciona como 

uma prática no interior de uma comunidade concreta de falantes e ouvintes que se as-

sumem como produtores e destinatários do direito, concomitantemente. Isso faria com 

que a força do direito decorresse dos processos histórico-democráticos de sua constru-

ção e validação. Qualquer forma de pensar distinta desse raciocínio, destemporaliza o 

direito, como ciência e como prática, e o coloca como um mero ato de força, sustentado 

em algum ato de poder instituidor. Sabemos que não pode ser assim, ao menos a partir 

do ponto em que as teses positivistas passam a ser superadas por outros modelos ínte-

gros de direito.  

Mesmo François Ost, que nos serve de norte em vários momentos para a com-

preensão do tempo do Direito, já havia percebido que, vencido o positivismo jurídico, 

resta o risco da destemporalização, a que precisa estar atento o Direito. Segundo ele, 

haveria quatro figuras de destemporalização. A primeira delas, a nostalgia da eternida-

de, que negaria a natureza do tempo como mudança, ligando-se a uma concepção física 

do tempo, preso a manutenções, típicas de metanarrativas abrangentes e identitárias; a 

segunda, é a vertigem da entropia, que seria o contrário da primeira. Nesta, percebe-se o 

tempo como mudança ininterrupta, um presenteísmo exagerado, com a dificuldade da 

inscrição das sociedades na longa duração, “como se o passado, definitivamente termi-

nado, nada mais tivesse a dizer, e que o futuro, decididamente demasiado incerto, não 

exigisse ser construído a partir de hoje” (OST, 2005, p. 28). A terceira figura é a tenta-

ção do determinismo. Segundo Ost, nesse caso, haveria a incompreensão de que o tem-

po de uma sociedade não é regular e uniforme, cheio de hesitações, incertezas e impre-

vistos. “Sua consequência seria a de produzir um efeito temporal em que o futuro é des-

locado para um ponto longínquo do horizonte, paralisando a representação social do 

movimento histórico e prolongando o instante presente em uma eternidade móvel.” 

(SARAPU, 2012, p. 151). Por fim, Ost propõe como quarta figura de destemporalização 

do Direito o risco da discronia. Sincronia, segundo o autor, significa reconhecer a exis-

tência de temporalidades distintas, que o tempo é plural e que está vinculado tanto à 

simultaneidade quanto à sucessividade. “A falta de um mecanismo de integração social 

temporal, que permita a coordenação dessa marcha temporal desconcertada entre os 
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diversos grupos sociais, despertaria um processo de desagregação social (...)” (SARA-

PU, 2012, p. 152), faltando, pois, algum instrumento de sincronização das diversas tem-

poralidades existentes: para o autor, o Direito.  

Assim, para enfrentar esses riscos, Ost propõe, visando a construção de um tem-

po do Direito, como já tivemos a oportunidade de expor, a relação entre memória, per-

dão, promessa e questionamento. Esses mecanismos seriam bastantes para evitar os ris-

cos da destemporalização do Direito, tendo em vista que este é, em última análise, um 

fenômeno cultural e histórico, e não somente um ato de autoridade, que prescinda de 

uma memória de práticas sociais e históricas para que faça sentido e se legitime. O Di-

reito, então, colocado na história, se temporaliza nas tensões entre presente, passado e 

futuro, e, enfim, se estabelece como um instrumento de sincronização social, por inter-

médio de muitas de suas ferramentas. Entretanto, se não se percebe nesse contexto, o 

Direito se destemporaliza e, com isso, corre os riscos decorrentes dessa destemporaliza-

ção, tal como na proposta do direito ao esquecimento, negligenciando a sua própria 

existência histórica e as consequências que advém daí. Em outras palavras, para ser fun-

cional no espaço e no tempo públicos, o direito há de se historicizar, como históricas 

são as intervenções que realiza.  

A memória liga o passado. O direito, como instituidor do tempo público, é fun-

damentalmente tradição. Ele, o Direito, se refaz de “sedimentações sucessivas de solu-

ções” (OST, 2005, p. 61). Os sentidos que se compartilham no universo social mediado 

pelo direito são derivados dessas manutenções memoriais protegidas pelo jurídico. Os 

sentidos e significados de diversas instituições sociais estariam guarnecidas pelas for-

mas discursivas e prescritivas do direito: casamento, família, compra e venda, posse, 

propriedade, são mais que estruturas dogmáticas, internas ao mundo do jurídico. São 

memórias sempre úteis que nos identificam na vida coletiva. Mais que nos identificar, 

dão sentido a muito da própria vida coletiva. Talvez até por isso Ost proponha que o 

Direito não seja apenas um corpo normativo a ordenar comportamentos, mas um impor-

tante instituidor do espaço-tempo públicos. Essas memórias coletivas armazenadas pelo 

Direito são ferramentas hábeis a nos dar identidade social. Assim, Ost afirma que o “di-

reito é um discurso performativo, um tecido de ficções operatórias que redizem o senti-

do e o valor da vida em sociedade. Instituir significa, aqui, atar o laço social e oferecer 

aos indivíduos as marcas necessárias para sua identidade e sua autonomia.” (OST, 2005, 

p. 13). Se agimos como agimos e vivemos como vivemos muito se deve às prescrições 

jurídicas e às relações que se estabelecem em volta delas. Modos de vida são estrutura-
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dos pela intervenção do direito. Isso justificaria a tese ostiniana do direito como guar-

dador autorizado do tempo público. 

No início, quando começamos a tratar acerca do direito ao esquecimento, tínha-

mos no horizonte que um de seus principais problemas, para além das consequências 

extrajurídicas de seu reconhecimento, seria a intervenção decisiva que produziria na 

própria ideia de memória jurídica. Acreditávamos que, ao permitir-se o apagamento 

voluntário de certas narrativas, poderíamos comprometer a própria identida-

de/integridade do direito. A tradição jurídica – cara para muitos – poderia ficar em xe-

que. E isso nos assombrava a partir da proposta do mesmo François Ost. Segundo ele, o 

Direito é um discurso de tradição e uma ciência de memória: memória e tradição. (OST, 

2005, p. 65). O direito se faz ato performativo de memória ao referir-se à tradição, isto 

porque ele só consegue existir por ser, ao mesmo tempo, instituinte de uma memória 

coletiva e dependente dessa mesma memória, que lhe dá identidade e validade. Hoje, 

estamos convictos de que o esquecimento, da forma como está posto, pode ser um gran-

de dificultador dos discursos de legitimação da intervenção do Direito. Se o pensarmos 

como prática, se o colocamos no contexto da validade democrática das instituições, reti-

rar de seus discursos de validação as condições concretas de vida que o determinaram 

pode ser um frutífero instrumento para a criação de fundamentações à la carte. Se po-

demos alterar as condições concretas que possibilitaram caminhos para o direito, pode-

remos descrever outros caminhos, sempre. 

Nesse contexto, a memória do Direito é a lembrança do dado e do instituído, 

como afirma Ost (2005, p. 49). Como vimos insistindo desde o início deste trabalho, 

quando começamos a conviver com um excesso de presente, do ponto de vista do direi-

to, passamos a correr o risco de sua destemporalização. Se há um excesso de presente, 

não há passado. Se há um excesso de presente, não há o distanciamento, a passagem 

necessária para a formação da memória e, com isso, resta a ameaça de que cada época 

se perceba autoinstituinte, como afirma o autor, tentando “definir sua identidade no pro-

cesso ininterrupto de sua invenção quotidiana.” (OST, 2005, p. 50). A definição de uma 

memória do direito – que, em Ost, se aproxima da noção de integridade em Dworkin – é 

dependente da compreensão de um passado composto – ou de estratos do tempo 

(KOSELLECK, 2014) ou durações (BRAUDEL, 1990) – que, em última análise, não é 

nenhuma novidade mas ajuda na compreensão do direito como instituidor de um tempo 

público: um passado que se reescreva a partir de presentes sempre novos. Segundo Ost, 

esse passado composto é estruturado sobre quatro escoras: a) o tempo das fundações: 
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um tempo não-datado, inaugural, que já não se tematiza ou percebe, contemporanea-

mente, na construção da identidade político-jurídica; b) o tempo de longo prazo: identi-

ficado com o tempo da tradição – de que falamos a seguir – é aquele que reclama a re-

petição e a ritualização, cuja permanência é legitimadora das práticas; c) o tempo do 

passado cronológico: somas dos acontecimentos historicamente datados e narráveis; d) 

o tempo intemporal das invariantes jurídicos: relacionado à formulação das categorias 

instrumentais da operação jurídico-dogmática, um tempo dos institutos jurídicos, que 

reclama, de certa forma, uma permanência e estabilidade. O jusfilósofo o chama de 

tempo composto por ser heterogêneo e não linear. Por serem diversos e não apenas um. 

A nós nos parece que Ost compreendeu a dimensão heterogênea do tempo e de sua pre-

sença em camadas, como em Koselleck: os âmbitos da vida humana se dão em estratos 

diferentes, que se interpenetram, que se entrelaçam. (KOSELLECK, 2014, p. 14) 

De certa forma, para não se destemporalizar, o Direto precisaria perceber que a 

memória só é possível quando se historiciza, quando se vê como um fenômeno marca-

damente histórico. Mas o autor entende, acreditamos, que as dimensões da permanência 

e da mudança são e sempre serão um tormento para a legitimidade do Direito. Isto por-

que, memorial que é, o Direito é creditário da formação de uma certa tradição, para que 

se legitime e para que possa funcionar como constituidor das interações públicas media-

das pelo tempo. O Direito crê-se guardador da memória público-institucional. E isso faz 

sentido se pensarmos na forma como temos compreendido o direito, na esfera pública, e 

como temos lidado com ele. As prescrições jurídicas, em cada momento, são soluções 

que demandam, ao mesmo tempo, legitimidade e pretensão à permanência. Até porque, 

de certo modo, o tempo do direito é o tempo da tradição. 

A vertigem da entropia se enfrenta pelo ato institucional de ligar o passado. 

Acreditar numa eterna mudança, como dito, retiraria do Direito seu caráter memorial e o 

destemporalizaria. Resgatar seu cariz de memória público-institucional traz de volta sua 

temporalidade. Isto é, o direito se retemporaliza, nesse sentido, à medida que se percebe 

creditário e instituidor das memórias públicas. Quando vence o ranço positivista do res-

gate do ato político fundador atemporal e se percebe na história, o Direito consegue 

lembrar-se de que, ao entrar na esfera pública, o faz com o compromisso sempre reno-

vável de adaptar-se às novas realidades com os olhos voltados para tudo quanto o trouxe 

até ali. Experiência e expectativa ou integridade, nesse contexto, se equivalem nos cam-

pos em que se constituem. Até porque, nos dias de hoje, a grande tarefa do Direito é 

produzir a legitimidade de suas ações no mundo.  
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O Direito, baseado na ideia de passado composto, é, enfim, ao mesmo tempo, 

instituinte e creditário das tradições: “ele se constitui através de sedimentações sucessi-

vas de soluções, e as próprias novidades que ele produz derivam de maneira genealógica 

de argumentos e de razões autorizadas em um momento ou outro do passado.” (OST, 

2005, p. 61). Ao menos quando se pensa em seu lugar social de guardador de uma me-

mória institucional, como parece pretender Ost. A memória jurídica, porque memória 

social, é não-individual e opera a partir do presente. Além do mais, como é uma prática 

– e prática é algo sempre atualizável porque lida com o sempre-novo da vida – peleja 

com presentes sempre novos que remontam a essas estabilidades do passado composto. 

Como tradição, o direito depende dessa força do passado – estabilizado, de alguma for-

ma – para que possa resolver as questões do presente. Por exemplo, quando olhamos 

para o objeto de nosso trabalho – o direito ao esquecimento – e percebemos que a dis-

cussão está colocada no interior do direito jursidicionalizado, encontramos a luta, entre 

os mais diversos atores que laboram com a pretensão ao olvido, por sustentar a sua pre-

tensão em categorias estabilizadas, como a própria ideia de dano ou de ilicitude. Mais 

ainda: se nos atentarmos para que a intenção de toda a discussão que se coloca no Su-

premo Tribunal Federal acerca do esquecimento é batalhar por fixar os contornos desse 

conceito, percebermos que é, enfim, a busca pela construção de um lugar seguro a que 

se possa voltar, toda vez, para resolver os eventos parecidos que possam se apresentar, 

no futuro. Eis a lógica da tradição jurídica: “autoridade reconhecida ao passado para 

regrar, ainda hoje, as questões do presente.” (OST, 2005, p. 62). Assim, enfim, toda 

tradição – e nelas se incluem as práticas jurídicas – dependem de uma referência ao pas-

sado, de uma autoridade no presente e de uma transmissão contínua.  

Quando discutimos a noção de verdade, no capítulo seis desta tese, nos atenta-

mos para a noção de uma construção de verdade narrativa. De uma verdade produzida 

pelos silenciamentos e permissões do discurso. E chamamos a atenção para a maneira 

como o Direito, especialmente na tese do esquecimento, se coloca como instância pro-

dutora dessa verdade. Talvez, a razão pela qual esses atores jurídicos tenham tanto apre-

ço pela “identificação” de uma verdade esteja, justamente, na forma como eles – juristas 

– enxergam uma noção de verdade narrativa construída pela força da tradição. É claro 

que a grande tensão é relacionar a tradição com os riscos de um dogmatismo, de uma 

ideia de verdade única e permanente. Acreditamos que a discussão sobre o esquecimen-

to coloca essa tensão em evidência. O Direito é posto como um discurso de memória e 

tradição. Ao mesmo tempo, lida com a possibilidade de apagamentos voluntários que 
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representam, de certo modo, um problema para essa instituição da tradição. Assim, nes-

sa tensão, a busca acaba sendo por lugares de conforto, como demonstramos nos capítu-

los posteriores.  

A superação do retorno ao ato de autoridade que o antipositivismo contemporâ-

neo exige produz esse tipo perplexidade: segurança e certeza decorrentes da tradição se 

colocam vis-à-vis com as contingências da própria historicidade do fenômeno jurídico. 

Um tempo inscrito na perenidade das tradições se choca com o sempre novo do tempo 

histórico. A própria historicização do direito, tão necessária, coloca o tempo do direito 

nesse embate cuja ilustração da tese do esquecimento é tão eloquente.   

Se, de um lado, a memória liga o passado, o perdão o desliga. É a sempre nova 

reconstrução da tradição a partir de novos presentes. Para Ost, desligar o passado é dar a 

ele uma possibilidade de futuro. Sem romper com as tradições, mas apenas refazendo 

algumas tradições, o Direito precisa de ferramentas que possam permitir uma reconcili-

ação das práticas memoriais com tempos sempre novos. Interessante que o autor não faz 

corresponder o perdão com um esquecimento, propriamente. Perdoar não é esquecer. 

Para Ost, perdoar significa dar ao passado uma outra oportunidade. Dar à tradição a 

possibilidade de outras memórias. Isto é, o direito, no presente, ao reorganizar as memó-

rias da tradição jurídica para a situação que se lhe apresenta, possibilita que os próprios 

fundamentos da tradição possam ser sempre renovados.  

A construção dos instrumentos com o que o direito funciona, por óbvio, é histó-

rica. Quer dizer, a produção de soluções jurídicas – que se pretendam estabelecer no 

tempo e produzir a segurança que tanto desejam – está limitada por aquilo que, do pre-

sente, se possa dizer do passado. Assim, essa visão humanamente limitada deixa sempre 

em aberto o momento da aplicação, o futuro, mais uma vez como um instante do não-

ser: a regra construída se aplica a fatos que irão ocorrer, mas só depois de ocorridos. E 

nisso a função jurisidicional se diferencia: o julgamento volta-se para o passado. Mar-

cadamente em nossa tradição romano-germânica, de sobrelevação de textos normativos, 

a decisão se apoia em construções anteriores para dar soluções, no presente. Por isso, 

uma vez mais, o problema da destemporalização e retemporalização do Direito. O dis-

curso do Direito ao esquecimento, como está posto e como já o trouxemos, tem muito 

dessa perplexidade. Lida com categorias pretéritas, com lógicas pretéritas, para tratar de 

algo muito novo e em um contexto social presenteísta que exige uma velocidade talvez 

incompatível com essa forma de produzir discurso e poder. E isso parece mexer, decisi-

vamente, com uma categoria muito cara aos juristas: a segurança. 
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Nos dias de hoje, pode-se compreender que uma das funções do Direito seja a de 

garantia das expectativas de comportamento. Como o afirma Flávio Pedron, seria essa 

ideia um substituto funcional da noção positivista de segurança jurídica: “A “seguran-

ça”, portanto, migra da previsibilidade de resultado para a garantia de direitos participa-

tórios nos processos de tomada de decisão estatal.” (PEDRON, 2009, p. 100) De alguma 

forma, a participação democrática possibilitaria o tal perdão suscitado por Ost, como 

possibilidade de dar novos futuros ao passado, no presente.  

Pródigo que é em criar ficções que estruturam a esfera pública – como casamen-

to, estado de filiação, sucessão hereditária, prescrição, crimes em geral – o direito não 

poderia prescindir de elementos que dessem segurança a essas mesmas estruturas. Essas 

ficções dependem da dimensão da tradição para se sustentar: que o Direito tenha ins-

trumentos que interferem na realidade pelos usos do tempo nunca foi, pois, novidade 

alguma. O problema que nós enfrentamos, no momento em que passamos a estudar o 

esquecimento voluntário determinado jurisdicionalmente é quanto de intromissão nas 

narrativas do passado o próprio direito é capaz de aguentar. O passado, como espaço 

estabilizado do não-ser, do irreversível, está lá e produziu os efeitos que tivera de pro-

duzir. Assim, o direito não é – como não poderia ser – capaz de ir até lá e alterá-lo. Mas, 

à medida em que tratamos com narrativas e com a produção de verdade a partir da pro-

dução de poder e esse poder, especialmente jurídico, se projetando na esfera pública, 

devemos, de alguma forma, ter atenção à formação dessa identidade tradicional.  

Para este trabalho, estas duas dimensões da retemporalização de Ost – memória 

e perdão – são suficientes, já que trabalhamos na tensão entre tradição e esquecimento. 

Mas o autor menciona ainda outras duas figuras. A promessa e o questionamento. A 

promessa liga o futuro. Consiste em dar ao futuro um passado: “a sociedade apropria-se 

de seu futuro, garantindo-o contra o imprevisível radical, conferindo-lhe de qualquer 

modo um passado.” (OST, 2005, p. 39). O questionamento – ou a retomada da discus-

são – desliga o futuro. Presentes sempre novos, além de possibilitar passados sempre 

novos, abrem-se para futuros sempre novos. Experiências produzem expectativas, para 

nos utilizarmos da perspectiva de tempo histórico de Koselleck (2006). Assim, é sempre 

possível e até mesmo exigível que o direito se reveja e se reorganize a partir de novas 

experiências.  

Voltando à tese central deste trabalho, a questão do esquecimento voluntário 

como uma prerrogativa individual a ser concedida ou não no espaço jurisdicionalizado 

do processo, temos, pois, uma tensão primordial da relação com o tempo do direito. De 
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um lado a necessidade que o direito tem de sustentar-se na força da tradição e, portanto, 

da memória institucional, o que o faria pretender a estabilização do discurso. Do outro, 

a exigência presentista de soluções sempre novas e contemporâneas à velocidade das 

transformações sociais. Na medida em que pretende fixar os contornos do que se pode 

lembrar e do que se pode esquecer, o Direito pode macular a sua própria forma de ser. 

Em outras palavras: a construção narrativa da própria tradição pode estar em jogo e en-

fraquecer a segurança narrativa tão requerida pelos próprios atores que discutem o es-

quecimento. Não sabemos se isso lhes passa pelo horizonte: construir o esquecimento 

pode significar desestruturar a própria forma narrativa de que tanto dependem os pró-

prios discursos desses mesmos atores. 

Uma das hipóteses com as quais vimos trabalhando ao longo desta tese é de que, 

quando faz uso de categorias históricas para sustentar o direito ao esquecimento, o Di-

reito o faz a seu próprio modo. Fazê-lo ao seu próprio modo, como já o dissemos, pode 

ser uma maneira de evitar os transtornos que a contingência pode trazer. Na História, 

sabemos da relatividade das narrativas, das muitas possibilidades discursivas de produ-

ção da fala histórica. O problema é que essa instabilidade não serve à forma de pensar 

dependente de estruturas duradouras contida na discussão da tese do esquecimento. Os 

atores jurídicos ali envolvidos não poderiam, ao final, não estabilizar a perspectiva do 

que seja o esquecimento. É exigível deles que o façam. Só não podem exigir que a His-

tória o faça.  

Por outro lado, a questão do tempo que se coloca neste capítulo não é, exatamen-

te, um tempo do Direito, como instituição e como ferramenta de estruturação da esfera 

pública, tal como tratamos acima. Mas, é, no final, a análise desse tempo usado pelos 

atores jurídicos que operam com o esquecimento para articulá-lo narrativamente, a pre-

texto de dar-lhe cientificidade, quer dizer, um tempo no Direito. Melhoramos: em mui-

tas das justificativas para o esquecimento, o conceito tempo aparece para dar sustenta-

ção às mais diversas conclusões acerca da viabilidade ou não de o direito regular o es-

quecer e o lembrar. Como vimos, para alguns desses atores jurídicos, o passar do tempo 

torna esquecível um determinado evento da biografia de alguém, fazendo com que haja 

a interdição da narrativa desse acontecimento, posto que a ilicitude decorre do fluir do 

tempo. Para chegar a essas conclusões, claro, é preciso que esses atores jurídicos te-

nham em vista algum tipo de compreensão do que estão chamando de tempo. E, ao 

chamar algo de tempo, atribuem consequências para as decisões que estejam suportadas 

por ele.  
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Afinal, estando a morte de Aída Curi distante no tempo, não deve retornar na 

forma de um ato danoso à sua família; ou, estando o fato criminoso em que alguém se 

tenha envolvido distante no tempo, não deve perenizar-se para criar prejuízos a essa 

pessoa; ou, ainda, estando uma postagem minha em redes sociais na internet distante no 

tempo, deve poder ser excluídas dos ambientes virtuais, e assim por diante. Em suma: 

do que estamos falando quando usamos tempo nessas proposições? 

Para que essa forma de narrativa acerca do tempo possa ser possível, é preciso 

que o Direito, na perspectiva dos atores que discutem o esquecimento como prerrogati-

va individual: a) compreenda-se fora da própria historicidade e, sendo ele algum tipo de 

marcador externo e construtor alheio da própria temporalidade que controla; b) compre-

enda a construção histórica como o estiramento em linha de uma sucessão de eventos 

singulares que podem ou não entrar para a narrativa.  

É sobre isso que tratamos na sequência. 

 

 

5.2. Na tese do direito ao esquecimento, o Direito como relógio: alheio ao que mede 

 

 

Em primeiro lugar, vamos pensar sobre a forma como a pretensão ao esqueci-

mento, por exemplo, no caso Aída Curi, foi colocada pelos autores da ação.  

Em grosseiríssima síntese, os familiares de Aída pretenderam ver-se indenizados 

porque a TV Globo, contra a vontade deles, trouxe do passado, um evento que, supos-

tamente, lhes causava dor e sofrimento e, por isso, deveriam ser recompensados pelo ato 

ilícito praticado pela ré. Um dos fundamentos mais importantes da pretensão deduzida 

em juízo era, em resumo, a distância temporal de quase cinquenta anos, na época do 

início da demanda em juízo, entre o fato e a narrativa que dele se fazia em programa de 

televisão que, juntando formas de expressão diferentes, expunha a família aos sentimen-

tos ruins daquele evento já soterrado pelos anos. Mais de uma década, quase uma déca-

da e meia, se passou entre a propositura da ação e os dias de hoje. Muitas novas formas 

de comunicação social e divulgação de informação se desenvolveram. A internet se po-

pularizou. A relação com as notícias e com a forma de se obter informações se trans-

formou. A televisão perdeu força como formadora de algum tipo de opinião pública. E o 
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caso Aída Curi ainda pende de julgamento. Quando for decidido, na melhor das hipóte-

ses, tratará de algo que estará perfeitamente desconectado da realidade social que, hoje, 

cerca a decisão.  

Mesmo com a audiência pública que se deu no STF acerca da pretensão ao es-

quecimento já tanto analisada neste trabalho, em razão do isolamento argumentativo do 

direito nesse caso – quase hermético à participação de uma análise técnico-tecnológica e 

mais holística, apropriada para o momento (ressalvada a participação de alguns sujeitos 

que mencionaram as questões da tecnologia da informação) – toda a tratativa do tema 

do esquecimento se fechou nas questões jurídico-dogmáticas, calcada nos usos de con-

ceitos da dogmática do Direito: se o ato ilícito ou não, se há dano ou não, se há proteção 

à privacidade ou não; se as liberdades informativas estão protegidas ou não, dentre ou-

tros. Isto é, o direito, neste caso específico da pretensão ao esquecimento, é como o re-

lógio, que mede o tempo externamente a esse mesmo tempo. É como se os juristas en-

volvidos na discussão acerca do esquecimento não percebessem que eles mesmos e suas 

práticas estão plasmados no tempo e que negar a historicidade de suas ações concretas é 

produzir uma narrativa jurídica alheia à realidade que escapa ao universo das categorias 

jurídicas. Será que as categorias que estão postas na discussão sobre o esquecimento nos 

autos ainda querem dizer alguma coisa, quando projetadas na esfera púbica mediada 

pela hiperinformação? Como diria Ost (2005), é cair na tentação do determinismo, isto 

é, não perceber as diversas temporalidades sociais, sobrepostas, que serão atingidas pe-

las decisões jurídicas. Parece ser a ausência de percepção de que, fora do universo con-

ceitualmente limitado das discussões jurídicas, existe um mundo em transformação que, 

talvez – com quase toda certeza – não cabe mais no estreito vislumbre das formas jurí-

dicas que orientam e pautam a discussão, especialmente aquela que está no Supremo 

Tribunal Federal.  

Vamos mais além. Na doutrina jurídica, como tivemos a oportunidade de reco-

lher em alguns dos autores brasileiros que tratam do esquecimento como direito, coloca-

se a seguinte questão: pode o mero passar do tempo tornar ilícito o que era lícito? Essa 

discussão nos parece descabida, porque o olhar está direcionado, uma vez mais, para 

dentro. Ou melhor, como se os atores jurídicos, ali, estivessem olhando de fora, com 

algum tipo de instrumento nas mãos, apto a esquadrinhar o que se observa. O que pro-

pomos, enfim, é que o esquecimento, especialmente quando se olha para o mais amplo 

espectro dele, que é o controle de informações na internet, está longe de ser uma discus-
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são sobre licitude ou ilicitude que se constitui por um pretenso fluir do tempo. Em últi-

ma análise, a discussão nem é essencialmente jurídica, é tecnológica, é histórica, é soci-

ológica e, também, jurídica.  

Por exemplo, a doutrina jurídica, como vimos, em muitos momentos pretende 

fazer a relação entre esquecimento e privacidade, o que também é uma das bases do 

pedido da família Curi e de Jurandir Gomes França. Nos dois casos paradigmáticos, os 

autores das ações arguiram que tiveram sua vida íntima devassada pela TV Globo, 

quando da veiculação do Linha Direta Justiça. Esse é um argumento que, também, está 

em praticamente todos os discursos que recolhemos para este trabalho, tanto na esfera 

da proteção individual à identidade quanto na garantia de uma outra vida depois da pena 

criminal. Quase todos os atores jurídicos, de alguma forma, tocam essa concepção ma-

niqueísta: privacidade versus liberdade de informação. Por exemplo, Viviane Maldona-

do (2017), ao atrelar o direito ao esquecimento ao direito de privacidade, como muitos o 

fazem, refere-se àquele, dizendo que, “em linhas gerais, o direito à privacidade é o direi-

to de estar sozinho, ou de ser deixado sozinho, na ausência de razoável interesse público 

quanto à prática de atividades pessoais.” (MALDONADO, 2017, p. 80). Da mesma 

forma, Ingo Sarlet afirma que: “o direito à privacidade visa a proteger que determinados 

elementos da vida interna de um indivíduo sejam preservados e afastados do contato de 

terceiros, de modo a fixar limites e criar obstáculos que impeçam que determinadas fa-

cetas da sua esfera privada sejam reproduzidas – sem sua autorização – na esfera públi-

ca” (SARLET, 2019, p. 73). Qual o problema? Para nós, a inadequação histórica do 

conceito de privacidade. Quer dizer, esses atores jurídicos parecem estar vinculados a 

uma noção de privacidade que Rodotà chamou de privacidade burguesa (RODOTÀ, 

2008), muito próxima das prerrogativas relacionadas à propriedade burguesa, como dis-

se o autor. Entretanto, se o pensamento jurídico não estivesse, nesse caso, quase avesso 

a se colocar historicamente, as questões discutidas seriam outras. Quer dizer, é possível, 

nos dias de hoje, ainda operar com o conceito de privacidade da forma como operáva-

mos no século XX?  

As mídias sociais, por exemplo, as compras online, os novos meios de comuni-

cação produziram uma mudança estrutural brutal na esfera privada e na esfera pública. 

Como disse Bauman (2011, p. 37), privado e público sempre pareceram conceitos anta-

gônicos, especialmente por essa lógica liberal, e seus muros fortificados para impedir 

transgressões, construindo a relação entre público e privado por uma noção de fronteira, 
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“o controle e o direito de decidir quem e o que terá permissão de passar e quem e o que 

devem permanecer de um lado (...)” (BAUMAN, 2011, p. 37). Ainda segundo o polo-

nês, a grande luta dos modernos foi por manter o público longe do privado, conter a 

colonização da esfera privada pela esfera pública. Mas, 

Numa surpreendente inversão dos hábitos dos nossos ancestrais per-
demos de certa forma boa parte da coragem, energia e vontade para 
persistir na defesa da “esfera do privado”. Nos nossos dias, não é tanto 
a possibilidade de traição ou violação da privacidade que nos assusta, 
mas seu oposto: fechar todas as saídas do mundo privado, fazer dele 
uma prisão, uma cela solitária ou uma masmorra do tipo em que anti-
gamente desapareciam as pessoas que perdiam as boas graças do sobe-
rano, abandonadas no vácuo da despreocupação e do esquecimento 
públicos (...) (BAUMAN, 2011, p. 41) 

 

De forma que, conclui Bauman (2011), é hoje a esfera pública que está “inunda-

da e sobrecarregada” por aquilo que, até agora há pouco, era tipicamente do universo do 

privado, tornando-se a privacidade o controle das informações que lhe digam respeito 

(RODOTÀ, 2008, p. 24). E essa mudança de compreensão da privacidade parece passar 

ao largo da maior parte dos atores jurídicos envolvidos na discussão sobre o esqueci-

mento. O motivo? Acreditamos que é, justamente, o isolamento narrativo do direito, 

que, embora seja, como já o dissemos algumas vezes, um fenômeno estritamente histó-

rico parece, ao menos no contexto do objeto desta pesquisa, negar sua própria historici-

dade, para operar. Mesmo que se diga que é preciso ajustar os textos da lei ao momento 

da aplicação, vez que a estrutura de fundamentação das normas jurídicas é pouca em 

relação às circunstância de sua aplicação, ainda assim, no caso do direito ao esqueci-

mento, nos parece que a insistência no isolamento em categorias jurídicas que parecem 

pouco afeitas ao universo prático que regulam, produz uma perplexidade em relação às 

temporalidades. Talvez, devesse haver uma percepção maior, no caso do direito esque-

cimento, em relação aos operadores jurídicos, sobre a realidade sobre a qual as decisões 

produzirão seus efeitos. É claro que sabemos que, marcadamente no processo da família 

Curi, está em jogo uma pretensão essencialmente individual: ser indenizado pelo prejuí-

zo causado por um ato ilícito, algo absolutamente simples de se articular, no interior das 

categorias jurídicas e que, enfim, é o que se pretende resolver, naqueles autos. Entretan-

to, o discurso de muitos dos atores jurídicos envolvidos na pretensão ao esquecimento 

poderia se tornar ainda mais coevo com o momento em que a discussão é posta se hou-
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vesse uma maior sincronia entre o que o direito se propõe a fazer e a realidade que alte-

ra. 

Assim, a primeira grande crítica que podemos fazer aos usos do tempo pelo di-

reito, na construção da tese da pretensão ao esquecimento como prerrogativa individual, 

é que aversão a se historicizar, a se colocar no tempo, junto com as realidades que atin-

ge com suas instituições e decisões. Veja-se, uma vez mais, o caso Aída Curi: quanto da 

discussão ali colocada é plenamente anacrônica em relação às consequências que pode-

rão advir da formação de um desenho judicial para o esquecimento? Quando a decisão 

vier, que tipo de mundo ela vai encontrar e qual o efeito disso nesse mesmo mundo? 

Acreditamos que ainda haverá incongruências. 

Chartier (2015, P. 65) afirma que, dentro das ciências humanas, a marca da his-

tória é “sua capacidade de distinguir e articular os diferentes tempos que se acham su-

perpostos em cada momento histórico”, os diversos estratos do tempo. E, desde Bloch 

(2001, p. 55) pensamos o tempo como o lugar da experiência histórica, o lugar da ação 

humana, como o “próprio plasma em que se engastam os fenômenos e como o lugar de 

sua inteligibilidade” (BLOCH, 2001). De sorte que não se toma o tempo histórico ape-

nas como medida, como o número do movimento, que conduz do passado ao futuro. O 

tempo histórico, como veremos a seguir, talvez na formulação mais apropriada para 

relacionar as questões do universo do direito, seja aquela que o veja em estratos, em 

camadas, em ritmos temporais diversos que, ao se sobreporem, permitem uma compre-

ensão mais ampla dos fenômenos que nele se põem.  

Mas, quando se analisam as propostas teóricas e jurisdicionais do esquecimento, 

o que se percebe é uma insistência – quase um fetiche – na existência de um tempo, um 

fluxo, um caminhar para frente. E, pior, como se fosse percebido e utilizado por todos, 

dentro e fora do direito, de uma única e mesma maneira.  
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5.3. A linearidade do tempo nas construções jurídicas acerca do esquecimento 

 

 

Ainda no contexto dos usos do tempo como elemento constitutivo do discurso 

acerca do direito ao esquecimento, é importante, ora, tentar compreender a que se refe-

rem os atores jurídicos quando se utilizam da expressão tempo como fundamento para 

suas formas discursivas. Acreditamos que a noção de linearidade e externalidade do 

tempo é a marca dos argumentos. Vejamos. 

O passado é o lugar da experiência, do sido, do vivido, do acontecido; o presen-

te, o lugar das sensações; e o futuro, o lugar da expectativa, como afirma José Carlos 

Reis (REIS, 2012, p. 29). E toda a construção narrativa da temporalidade se dá por al-

gum tipo de relação entre esses três elementos. Por seu turno, cada relação que se faça 

com esses elementos produz uma maneira diferente de interpretar o tempo histórico. E, 

claro, algum tipo de tempo histórico seria reclamado na discussão acerca do esqueci-

mento. Em outros termos: todos os envolvidos na discussão sobre a pretensão ao esque-

cimento reclamam alguma participação ou reflexos na pesquisa histórica, em se admi-

tindo ou não o olvido como prerrogativa individual, seja para dizer que há riscos de pre-

juízo à produção acadêmica em História ou para negá-los. De toda forma, a maneira de 

raciocinar expedida é a mesma: há fatos que estão localizados no passado e que, por 

essa razão, por estarem distantes podem ser atingidos pelo esquecimento. É possível, 

inclusive, encontrar quem defenda dois argumentos, basicamente: a ausência de con-

temporaneidade do fato em relação à narrativa que se faça dele pode fazer operar o es-

quecimento; e o próprio fluir do tempo é capaz de tornar um uso qualquer da narrativa 

do evento ilícita. Isso está, como se verá, no raciocínio da doutrina do direito e na apli-

cação jurisprudencial. Tanto assim, que foi um dos pontos fundamentais de um dos pa-

receres mais relevantes para a discussão jurisdicional do tema, da lavra de Daniel Sar-

mento. Perguntou ele: “Existe um direito fundamental do público de acesso à informa-

ção sobre fatos ocorridos no passado, ou o transcurso do tempo acarreta o perecimento 

deste direito?” (SARMENTO, 2016, p. 3): 

O debate sobre “direito ao esquecimento” suscita uma questão funda-
mental a propósito do âmbito de proteção do direito à informação. Se-
rá que as informações sobre fatos do passado estão também abrangi-
das? Ou o transcurso do tempo tem o condão de excluí-las da proteção 
constitucional, justificando o reconhecimento de um direito ao esque-
cimento de fatos desabonadores ou desagradáveis, como afirmou o 
STJ nos casos narrados acima? (SARMENTO, 2016, p. 11) 
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Para nós, parece claro que colocar as questões nesses termos têm como pressu-

posto assumir uma objetividade, externalidade e linearidade do tempo, que só são pos-

síveis quando se assume algum tipo de perspectiva definidora do que seja esse tempo. 

Expressões como “passagem do tempo” são extremamente comuns no discurso do direi-

to ao esquecimento, externando uma noção de tempo fluído, escapadiço. E, mais, exter-

nam pouca preocupação com a existência de diversas temporalidades que coexistem no 

tempo histórico. Quando tratam do esquecimento como uma prerrogativa individual, 

colocam o evento que se quer esquecer em um momento, único e irrepetível. Constroem 

a ideia de que esse evento está na narrativa individual de cada um e que, por isso, po-

dem ser interditados. Evidentemente, parecem negligenciar a interconexão entre esse 

fato com outros tantos acontecimentos, com outras tantas formas de ser, com os reflexos 

daquele evento em outras narrativas individuais ou coletivas, as condições que possibili-

taram aquele evento, as consequências que advêm daquele evento e, assim, retirando 

tudo que o cerca, pretendem que o evento seja só o evento e que ele esteja num tempo 

daquele agente, daquela vida isolada, que começou em um ponto e caminha, imparável, 

para frente.  

Que a narrativa construída acerca do direito ao esquecimento, tanto na doutrina 

quanto na jurisprudência, se dá a partir da ideia de uma história factual não é novidade, 

como dito. Há, uma vez mais se diga, um fetiche no fato. A História se faria de fatos e o 

historiador é o narrador desses fatos. Um cronista desses fatos. Um narrador cronologi-

camente orientado de acontecimentos. Isto é, a todo tempo, os atores envolvidos na dis-

cussão acerca da pretensão ao olvido e ao controle da identidade na esfera pública par-

tem da noção de que há fatos, eventos históricos em si mesmo e outros não, como tere-

mos a oportunidade discutir na sequência. Assim, históricos são esses acontecimentos, 

marcadamente acontecimentos de ordem público-política.  

E, como se viu, quando faz isso, o Direito o faz pelo uso retórico de categorias 

conceituais de difícil articulação prática como interesse público ou relevância histórica. 

E o tempo, nesse contexto, passa a ser visto como sucessão linear de acontecimentos 

individuais, que, ao se colocarem em ordem, cronologicamente pois, podem ser conta-

dos, narrados, descritos por esse historiador que o direito concebe.  

Isto é: 
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Como puro devir, o tempo é percebido como uma sequência de mo-
mentos que se excluem, uma sucessão de termos que aparecem e de-
saparecem, que introduz uma existência nova e nega uma existência. 
O tempo seria a constante redução do ser ao nada, pela descontinuação 
e sucessão do ser. (REIS, 2012, p. 27) 

 

Tendemos a acreditar que há, na construção do raciocínio da tese do esqueci-

mento como prerrogativa individual, seja nos textos da doutrina seja na jurisprudência, 

um desencontro entre a Ciência da História e a forma como o Direito acredita funcionar 

a ciência da História e a Escrita da História. Pelo menos em três pontos esse desencon-

tro se mostra com bastante veemência, a partir de algum tipo de compreensão do tempo.  

Em primeiro lugar, para trabalhar com a noção de que eventos possam ser es-

quecidos ou não, históricos ou não, os atores envolvidos na tese do direito ao esqueci-

mento partem de uma noção de história unicamente factual, já há muito abandonada. 

Parecem vinculados a uma historiografia de matriz positivista, cuja tarefa fosse a inter-

conexão narrativa de eventos, em que a “função do historiador seria a de recuperar os 

eventos, suas interconexões e suas tendências através da documentação e fazer-lhes a 

narrativa.” (REIS, 2011, p. 22). Esses eventos, por ter existência própria, objetiva, fora 

de quem o narra, se tornam, por esse viés, um dado do real, alcançável pela pesquisa do 

historiador. O historiador apenas coletaria esses dados de um passado passado, tão dado 

quanto esses supostos fatos! Ao menos é o que faz transparecer as colocações trazidas 

aqui, tanto da doutrina quanto dos julgados. Em todos eles, a discussão gravita situações 

que se possam/devam lembrar ou esquecer, a partir da lógica da intervenção de certas 

pessoas nesses eventos.  

Pode-se dizer que, pelo menos desde que o pensamento positivista na Historio-

grafia começa a perder força, marcadamente com as críticas promovidas por Febvre 

(1989) e Bloch (2001), já no início do século XX, a crença em um historiador – ou uma 

história – como coletora objetiva de fatos não prevalece (se é que uma história metodo-

logicamente positiva em sentido estrito tenha havido). Não sendo nem o passado e nem 

o fato dados, caberia ao historiador, no final das contas, a partir do presente, a reabertu-

ra narrativa do passado, fazendo-o presente. De tal forma que, pelo que se pôde perce-

ber, parece ainda grassar, na construção jurídica do esquecimento, um tipo de história e 

de historiador que a história e os historiadores já não conhecem, se é que já conheceram. 

E isso torna as coisas incompatíveis. Se, em última análise, há uma preocupação – ma-
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nifestada por alguns atores envolvidos nos processos aqui descritos – em manter a pos-

sibilidade de uma pesquisa história, a despeito da prerrogativa do esquecimento, deveria 

haver uma aproximação maior com a Historiografia, a fim de que, desse diálogo, as 

compreensões também se pudessem aproximar, até porque, sem isso, as consequências 

para a pesquisa histórica podem, de fato, ser ruins.  

Além, é claro, de uma confusão conceitual relativamente séria entre esse tal fato 

e a narrativa que dele se possa fazer. Pode-se dizer que a tarefa do historiador, diferen-

temente do que propõem os discursos jurídicos aqui colacionados, não é ser, simples-

mente, um coletor de acontecimentos e ordenador deles para que possam ser, objetiva-

mente, contados. Não é isso! Ao colocar na conta do historiador essa tarefa, os atores 

jurídicos que discutem o esquecimento negligenciam a função de dar sentido que a nar-

rativa histórica tem em relação aos acontecimentos, suas condicionantes e as contextua-

lizações. A simplificação da tarefa da pesquisa histórica talvez seja derivada do fecha-

mento da discussão sobre o esquecimento no universo do Direito. Até por isso, entendí-

amos, desde o começo da pesquisa, que era necessário tentar estabelecer essa ponte en-

tre as duas formas de pensar, a jurídica e a histórica para, de alguma maneira, contribuir 

para o diálogo e tentar abrir o jurídico para outras formas de pensamento que o tornas-

sem mais adequados àquilo que propõe regular.  

E, pior: aparentemente, cabe ao Direito, já que a decisão sobre o olvido cria im-

peditivos à narrativa, definir que situações poderiam pleitear historicidade e quais, não, 

transformando o direito em juiz do histórico, o que não nos parece adequado, em defini-

tivo.  

Em segundo lugar, parece-nos haver um desencontro também em uma certa no-

ção de passado. Como dissemos e como se viu à exaustão dos trechos comentados – e 

ainda há mais – há uma noção entre os atores jurídicos envolvidos na tese do direito ao 

esquecimento de um passado como instante objetivo e distante, que, claramente, decorre 

da compreensão linear do tempo. O passado só é distante porque o tempo é pensado 

como fugidio e fluído. Ou melhor, acreditamos haver, na descrição desses atores, uma 

noção de que o passado sendo o lugar das coisas objetivamente acabadas, encerradas e 

distantes, pode ser alcançado pela pesquisa histórica. Algo como se o passado estivesse 

lá, objetivamente e como ente, “algo que não se altera ou modifica” (BLOCH, 2001, p. 

8), nesse tempo marcadamente linear com que se trabalha no contexto aqui apresentado, 
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em algum lugar longe do presente, e se desse a conhecer por si só. Essa forma de pen-

sar, aparentemente, impede que se compreenda o passado como construção narrativa a 

partir do presente. Desde que Bloch nos propôs que a História é o estudo do homem no 

seu tempo e não uma ciência do passado, visto que, como objeto, o passado não existiria 

(BLOCH, 2001). A existência do passado está nas formas discursivas com que se apre-

senta no presente. O passado é a construção narrativa que dele se faz: “A história é bus-

ca, portanto escolha. Seu objeto não é o passado: "A própria noção segundo a qual o 

passado enquanto tal possa ser objeto de ciência é absurda." Seu objeto é "o homem", 

ou melhor, "os homens", e mais precisamente "homens no tempo" (BLOCH, 2001, p. 

24). Assim, é preciso que os juristas passem a compreender que o passado não se reduz 

a um dado, como parece estar presente no raciocínio que se investiga, sendo uma forma 

narrativa, resultado da pesquisa histórica, da reminiscência, feito presente pela constru-

ção discursiva. Assim, repise-se: o passado é a narrativa que, no presente, se faça dele. 

Por isso, essa ideia, espraiada pela discussão do esquecimento, de que é possível, voltar 

ao passado e tirar algo de lá é absurda em si mesma. E, por isso mesmo, até difícil de 

ser compreendida quando se olha com o vezo do Historiador. Talvez, como já o disse-

mos muitas vezes neste texto, seja melhor compreender o esquecimento como direito – 

se é que é preciso fazê-lo – como um controle da narrativa, não, concretamente, algum 

tipo de apagamento. Esse apagamento é impensável! 

Por fim, e talvez o mais insistente argumento, é a exterioridade e linearidade do 

tempo. Como dissemos antes, aparentemente, toda a construção doutrinário-

jurisprudencial do direito ao esquecimento assume como parâmetro a noção de que o 

acontecimento a ser esquecido está distante no tempo, perdendo, pois, sua contempora-

neidade, e, com isso, salvo as exceções que já se externaram, por se localizarem nesse 

passado, podem ser suprimidos da narrativa pública. Ou, nas palavras de Viviane Mal-

donado “a atemporalidade é capaz de ensejar a desconexão entre o fato em si próprio e o 

que formalmente deva ser entendido como de interesse público, alterando, pois, os pa-

râmetros de sua relevância.” (MALDONADO, 2017, p. 115) A autora afirma que a po-

de haver uma diminuição ou desaparecimento do interesse público por força do trans-

curso do tempo. Não é diferente daquilo que Ingo Sarlet chamou de esgotamento da 

relevância informativa (SARLET, 2019, p. 198), que seria um dos elementos necessá-

rios para o esquecimento como direito subjetivo, consistente no efeito do tempo sobre o 

fato. 
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Na decisão dada pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso Aída Curi, que nos 

serve de paradigma, o Ministro Luis Felipe Salomão assim disse: 

No caso de familiares de vítimas de crimes passados, que só querem 
esquecer a dor pela qual passaram em determinado momento da vida, 
há uma infeliz constatação: na medida em que o tempo passa e vai se 
adquirindo um ‘direito ao esquecimento’, na contramão, a dor vai di-
minuindo, de modo que, relembrar o fato trágico da vida, a depender 
do tempo transcorrido, embora possa gerar desconforto, não causa o 
mesmo abalo de antes. (BRASIL, 2016, p. 12) 

 

Isto porque, na esteira do que propôs a família de Aída Curi, a relevância jorna-

lística do homicídio desta teria cessado pelo fluir do tempo e que, por não se revestir de 

contemporaneidade, a exposição do fato pela TV Globo não se justificaria.  

Já há muito que compreendemos a produção linguística do passado, como o dis-

semos. Ou, como nos diz José Carlos Reis, “é a linguagem que “faz aparecer” o tempo. 

O que mais nos permite percebê-lo são as palavras que usamos para falar dele (...)” 

(REIS, 2012, p. 28). O tempo é mais que tudo experiência, percepção: “Quando dele 

falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem 

quando dele nos falam.” (AGOSTINHO, 2010, p. 178). As experiências pessoais e cole-

tivas, os períodos de guerra e paz, as rugas no rosto e a juventude: experiência e narrati-

va.  O passado é um não-lugar. Sendo assim, a insistência do direito em achar esse pas-

sado e alterá-lo parece estranha. Mais que isso, essa insistência na metáfora espacial do 

tempo acaba por ocultar o que se está a fazer. Em outras palavras: definir que um de-

terminado evento está “distante” no tempo e que, por isso, perde sua relevância e ganha 

a possibilidade de ser esquecido é desconsiderar a dimensão narrativa da experiência do 

tempo e criar uma temporalidade própria do direito, nesses casos. É insistir em um ser 

do passado. É insistir na história como estudo desse tal passado. É mal compreender que 

o passado só é possível no presente. Ou melhor, que o suposto “ser” do passado está na 

sua representação, que está no presente. Não há essa objetivização e distanciamento 

pretendidos. “A vivência do passado como paixão é uma recusa do tempo, pois ao pas-

sado não se retorna e, tomado como conhecimento, o passado não obriga e determina, 

mas informa a iniciativa presente tendente ao futuro.” (REIS, 2012, p. 29) 

O que nos leva a pensar em duas hipóteses: a) ou os atores jurídicos não foram 

capazes de perceber a dimensão narrativa do passado no presente, equivocando-se quan-

to à perspectiva de “ir ao passado” e apagá-lo; b) ou, de fato, pretendem a construção de 
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uma representação toda própria do tempo, isto é, uma ideia de tempo que seja exclusiva 

para operar com o direito ao esquecimento, dentro das fronteiras exclusivas do discurso 

jurídico. Talvez a segunda hipótese esteja mais evidente no discurso jurídico do esque-

cimento. Na decisão do Superior Tribunal de Justiça, no caso da Chacina da Candelária, 

pode-se encontrar a seguinte intervenção: 

No ponto, ressalto que é pelo Direito que o homem, cravado no tempo 
presente, adquire a capacidade de retomada reflexiva do passado – es-
tabilizando-o – e antecipação programada do futuro – ordenando-o e 
conferindo-lhe previsibilidade. Tempo e Direito, portanto, são fenô-
menos que guardam relação intrínseca, de modo que tanto o Direito 
confere significação à passagem do tempo, quanto este interfere na 
manifestação do Direito. Caso contrário, o tempo, para o ser humano, 
seria mero “tempo cronológico, uma coleção de surpresas desestabili-
zadoras da vida” (...) Em termos de instrumental jurídico, o Direito es-
tabiliza o passado e confere previsibilidade ao futuro por institutos 
bem conhecidos de todos: prescrição, decadência, perdão, anistia, irre-
troatividade da lei, respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e 
coisa julgada. Em alguns desses casos, a justiça material, por vezes fe-
tichista, sede vez à segurança jurídica que deve existir nas relações so-
ciais. (BRASIL, 2013, p. 38/39) 

 

Mas, ao mesmo tempo em que reconhece essa lógica instrumental dos usos do 

tempo pelo Direito, o mesmo Ministro-Relator, na mesma decisão, disse: 

A assertiva de que uma notícia lícita não se transforma em ilícita com 
o simples passar do tempo não tem nenhuma base jurídica. O ordena-
mento é repleto de previsões em que a significação conferida pelo Di-
reito à passagem do tempo é exatamente o esquecimento e a estabili-
zação do passado, mostrando-se ilícito sim reagitar o que a lei preten-
de sepultar. Precedentes de direito comparado. (BRASIL, 2013, p. 4) 

 

E, relacionando tempo e interesse público, afirma: 

Ressalvam-se do direito ao esquecimento os fatos genuinamente histó-
ricos - historicidade essa que deve ser analisada em concreto -, cujo 
interesse público e social deve sobreviver à passagem do tempo, desde 
que a narrativa desvinculada dos envolvidos se fizer impraticável. 
(BRASIL, 2013, p. 5) 

 
Assim, vejamos, o Ministro-Relator coloca o direito ao lado do tempo, como 

instituidores do espaço-tempo públicos. Acredito que deveria colocar o direito no tem-

po. Porque, fazendo como faz, dá ensejo a compreendermos sua proposta como a de um 

direito que não se historiciza. Disse ele que o direito é capaz de dar significado à passa-
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gem do tempo. E isso, para nós, parece estar invertido: se algo dá sentido ao direito é a 

sua percepção como um fenômeno no tempo e o tempo como uma ferramenta comparti-

lhada socialmente e percebida coletivamente. Mas, como já o dissemos nos itens iniciais 

deste capítulo, é da própria tradição do Direito esse jeito de se perceber como instituir 

da esfera pública e, até por isso, do tempo público.  

Consequência de tudo quanto se disse acima é que, no final, a proposta do direi-

to ao esquecimento acaba confundindo, pela forma de estruturar o tempo aqui descrita, 

o esquecimento do fato com a interdição narrativa de seu acontecimento. A pretensão ao 

esquecimento se algo pode atingir é somente a construção, no presente, das percepções 

do passado, não o passado em-si. Esse controle a posteriori do passado é logicamente 

enviesado e impossível. Discutir a sobrevivência do interesse público à passagem do 

tempo ou a existência de fatos de um passado individual são demonstrativos de que a 

compreensão do tempo como algo externo e linear está presente no discurso. Como dis-

semos, como se o Direito estivesse alheio ao tempo, fora do tempo e pudesse instrumen-

talizá-lo, afinal.  

Quando analisam o direito ao esquecimento a partir do viés de um direito de per-

sonalidade, de controle da imagem projetada de si na esfera pública, os autores que o 

defendem a prerrogativa que o titular desse direito teria de “afastar-se de seu passado” 

(BRANCO, 2017) ou de não ser perseguido pelo passado. (SARLET, 2019; SCHREI-

BER, 2012): 

Se toda pessoa tem o direito a controlar a coleta e uso dos seus dados 
pessoais, deve-se admitir que tem também o direito de impedir que 
dados de outrora sejam revividos na atualidade, de modo descontextu-
alizado, gerando-lhe risco considerável. (SCHREIBER, 2014, p. 173) 

 

Além de tratar o passado como objeto e não como forma narrativa, numa colo-

cação dos acontecimentos em um tempo linear ajustável pela intervenção do direito, 

parece-nos que há, por fim, um outro problema importante nos usos do tempo pelo di-

reito, no contexto do esquecimento como prerrogativa individual: a construção de iden-

tidades pelo tempo e pela negativa direitos a partir dessa mesma construção.  
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5.4. No direito ao esquecimento, o uso do tempo como diferenciador de identidades. 

 

 

Dos diversos sentidos assumidos pela pretensão ao esquecimento, um dos que 

mais tem sido reclamado, nos tribunais superiores brasileiro, é aquele que relaciona o 

olvido com a ressocialização, no Direito Penal. Esquecer, nesse contexto, significa a 

possibilidade daquele que se envolveu na prática de um ilícito penal, no passado, de ter 

a possibilidade de, em deixando aquele evento para trás, reconstruir sua identidade na 

esfera pública, livre das amarras estigmatizadoras do processo e da sentença criminal 

condenatória. Para tratar disso, tivemos a oportunidade de analisar os diversos institutos 

do Direito Penal brasileiro que operam no tempo: reincidência, antecedentes, reabilita-

ção, prescrição, anistia criminal. Todos eles, de alguma forma, estão sustentados na 

sempre viva ideia de que o crime é algo que tem uma historicidade ínsita, de alguma 

forma, em razão das repercussões sociais que a criminalidade contém e por motivo dos 

interesses que são atingidos com a prática de uma infração penal. Já tivemos a oportuni-

dade de dizer, mas não é demais repetir: nesse contexto, estamos tratando de um esque-

cimento a que chamamos intrínseco ao direito, cujos efeitos são muito mais de conse-

quências jurídicas do que, propriamente, de interdição narrativa de um fato. Mas, ainda 

assim, algo chama bastante a atenção, quando se pensa nos usos do tempo pelo Direito 

Penal em relação à pena e a ressocialização.  

Tivemos a oportunidade de reconstruir todos os conceitos penais importantes pa-

ra a compreensão desse tema, lá no capítulo quarto desta tese. Portanto, não é necessário 

trazê-los todos de volta, agora. No entanto, é preciso articular como o tempo exerce um 

papel um pouco diferente, no contexto do esquecimento, quando se trata de olvidar um 

fato criminoso praticado por alguém, mormente aquele já condenado por esse evento e, 

também, como há uma maior dificuldade, aparentemente, para se produzir esquecimen-

to, nesses casos. 

Anteriormente, tratamos de conceituar antecedentes e reincidência, como cate-

gorias do Direito Penal, sempre a partir de uma ideia de que fatos criminosos pretéritos, 

já julgados em definitivo, são trazidos de volta, em outros eventos criminosos, de forma 

a tornar pior a situação do renitente. Assim, pessoa com antecedentes e pessoa reinci-

dente sofrem sanções mais severas e tem mais dificuldades de reconciliação com ambi-



216 
 

 
 

ente social mediado pelo direito. E as têm, justamente, por se enquadrarem em categori-

as jurídicas que possuem o tempo como definidor delas. Nils Christie, em seu Os Limi-

tes da Dor, fazia o alerta de que o Direito Penal tem por hábito a substituição de pala-

vras para tentar comunicar algo mais suave do que realmente faz, vez que “as palavras 

são um bom meio de disfarçar o caráter de nossas atividades.” (CHRISTIE, 2016, p. 

27). O que o Criminólogo propõe é que o Direito Penal, que, em última instância, é um 

instrumento de força, apto a produzir dor como consequência de um ato ilícito, labora 

com a transposição linguística de termos que dizem melhor o que se está fazendo quan-

do há a punição a alguém, por outros que se limpam de um conteúdo espúrio pelo uso 

de categorias imaculadas e carregadas de uma racionalidade tecnocrática. Por isso, 

chamamos de recuperando e não de punido; chamamos de reeducando e não de preso, 

unidade celular e não masmorra, e assim por diante. O uso de categorias assépticas e 

técnicas transforma o ato de atribuir dor, típico da pena, em uma ação juridicamente 

adequada e tecnicamente perfeita: 

Dentro das prisões, ao menos em minha parte do mundo, ele é chama-
do de “interno”, não “prisioneiro”. Seu lugar na prisão é chamado 
apenas assim: “quarto” ao invés de cela. No caso de mau comporta-
mento, ele pode ser colocado em um “quarto individual”. Na prática, 
isto pode significar dias de isolamento em uma cela sem qualquer mó-
vel. (CHRISTIE, 2016, p. 28) 

 

De modo que “a dor e o sofrimento desapareceram dos manuais e das etiquetas 

aplicadas. Contudo, não desapareceram da experiência daqueles punidos.” (CHRISTIE, 

2016, p. 28), tendo sido substituídos, no universo do jargão e da experiência jurídico-

penal por conceitos dogmaticamente articulados, cuja operação é – ao menos do ponto 

de vista da prática cotidiana – tratada como científica. E é justamente esse o espaço 

ocupado pelo especialista: o de transpor para o universo da tecnicidade e da racionali-

dade burocrática a transformação nas identidades e nas vidas concretas pelo uso das 

categorias pretensamente científicas do Direito. Desde que Bauman produziu seu Mo-

dernidade e Holocausto (BAUMAN, 1998), temos tido de lidar com as mazelas de uma 

racionalidade tecnocrática que justifica ações lesivas a pretexto de um avanço no pro-

cesso civilizatório. No caso específico do Direito Penal e a pretensão ao esquecimento, 

como uma abertura para a reinserção social pelo apagamento dos restos de crimes do 

passado, compreendemos que o uso do tempo produz pessoas diferentes com identida-

des diferentes. 
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A partir de sua análise antropológica, Johannes Fabian nos auxilia a compreen-

der os usos do tempo para a construção do outro. Fabian afirma que o tempo pode ser 

utilizado para a criação do objeto do pesquisador (FABIAN, 2013, p. 106), no nosso 

caso, o uso do tempo para constituição de classes de pessoas como reincidentes, por 

exemplo, mantendo esse outro em um tempo diverso, negando a ele a coetaneinade. 

Embora não haja uma negação explícita de identidade o uso de um tempo tipológico, 

como propõe o autor, é o caminho para que se constitua esse outro do cidadão de bem 

no reincidente. O autor chama de tempo tipológico aquele que, podendo abrir mão de 

marcações lineares em escala, produz a medição com o uso de categorias socioculturais, 

“qualidade de estados”, que estabelecem distanciamentos subjacentes a uma narrativa 

pretensamente científica. Vejamos: o reincidente é aquele que tem um fato no passado 

que pesa contra si; os que têm antecedentes, idem; os reabilitados, também. Assim, é 

possível, pelos usos dessas categorias que acabam sendo marcas jurídicas no tempo, 

estabelecer identidades diversas e negar direitos a partir dessas estruturas. Quando 

chamo alguém de reincidente, por exemplo, escondo-me por detrás de um instituto jurí-

dico, devidamente estabelecido na lei – fato que encobre o calor das relações interpes-

soais – distancio jurídica e socialmente essa pessoa daqueles que não são reincidentes, 

produzo as estigmatização sociais decorrentes de ser reincidente, separo essas pessoas 

no ambiente jurídico e social, negando a esses agentes a condição de participante do 

mesmo tempo social dos primários, por exemplo. Tudo isso sem qualquer traço de arbí-

trio ou ilegalidade. 

De certa forma, pois, o esquecimento seria um instrumento de quebra dessa falta 

de compartilhamento da temporalidade social. Ao pretender o apagamento dos registros 

desse crime do passado, também graças ao tempo, o que se poderia estar pretendendo, 

no final das contas, é o recobramento da identidade e do pertencimento à coetaneidade 

social. Sendo esses fatos criminosos do passado individual de alguém o elemento tem-

poral constitutivo de uma identidade em separado, a quem se nega participação em uma 

série de direitos, como tivemos a oportunidade de discutir no capítulo quarto, o esque-

cimento anularia essa marca diferenciadora no tempo tipológico e reconduziria o agente 

para o interior de um compartilhamento temporal, indispensável, nesse caso, para com-

partilhar o ambiente social. 

Recentemente, quando o Superior Tribunal de Justiça analisou uma situação em 

que o agente pretendia o apagamento de uma condenação sofrida havia mais de vinte e 
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cinco anos – trabalhando, aqui, o apagamento como esquecimento intrínseco ao direito 

– no Habeas Corpus de número 402.752/MS (BRASIL, 2018, p. 1), o Ministro Rogério 

Schietti Cruz expôs que: 

 

Dadas tais peculiaridades, tenho a compreensão de que não há como 
reconhecer a existência de maus antecedentes e afastar a aplicação da 
minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas pela simples 
existência de uma condenação transitada em julgado com extinção da 
punibilidade há tanto tempo, máxime porque, conforme consignou o 
Desembargador relator dos embargos infringentes e de nulidade (ven-
cido), "durante o transcurso de mais de 25 anos desde a extinção da 
pena, não voltou a delinquir" (fl. 333). (...) considero que eternizar a 
valoração negativa dos antecedentes para afastar a minorante em ques-
tão, sem nenhuma ponderação sobre as circunstâncias do caso concre-
to, não se coaduna com o Direito Penal do fato. (BRASIL, 2018, p. 3) 

 

Nesse caso específico, por falta de previsão legal – argumento técnico – uma 

condenação distante um quarto de século era suficiente para produzir, no presente, a 

piora da situação judicial e criminal de Joacir da Silva Augusto, quando condenado pelo 

crime de ter traficado vinte e dois gramas de cocaína (BRASIL, 2018, p. 1) 

Em outras situações, o mesmo Superior Tribunal de Justiça negou o mesmo be-

nefício do esquecimento, tendo em vista que o tempo não era suficiente para purgar 

aquela primeira condenação: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECI-
AL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. ANTECEDENTES. DI-
REITO AO ESQUECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. EXECUÇÃO 
IMEDIATA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior 
Tribunal de Justiça tem o entendimento de que "à luz do art. 64, inciso 
I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos 
entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posteri-
or, as condenações penais anteriores não prevalecem para fins de rein-
cidência. Podem, contudo, ser consideradas como maus antecedentes, 
nos termos do art. 59 do Código Penal." (HC n. 292.810/RJ, Rel. Mi-
nistra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 19/11/2014). 2. No 
caso dos autos, a extinção das condenações consideradas não se dis-
tancia em demasia da data do novo delito praticado, motivo pelo qual 
não incide o direito ao esquecimento. 3. Ante o esgotamento das ins-
tâncias ordinárias, de acordo com- entendimento firmado pelo Supre-
mo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 964.246, sob a siste-
mática da repercussão geral, é possível a execução da pena depois da 
prolação de acórdão em segundo grau de jurisdição e antes do trânsito 
em julgado da condenação, para garantir a efetividade do direito penal 
e dos bens jurídicos constitucionais por ele tutelados. 4. Agravo regi-
mental não provido. (BRASIL, 2017 - AgRg no AREsp 983741 / RJ) 
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Assim, vemos com clareza o uso do tempo pelo Direito para a construção de um 

outro, como um definidor de identidades e formas de vida. Ao se apropriar do tempo e 

instrumentalizá-lo, o Direito torna-se ferramenta de dominação. Neste caso específico, 

retornando à questão Criminal, percebemos perfeitamente a diferença de efeitos intrín-

secos e extrínsecos do Direito ao esquecimento. No interior do direito, há a produção de 

um tempo que não passa, à medida que a pecha de criminoso fica inscrita na vida jurídi-

ca do sujeito, por períodos que o próprio direito determinado, gerando, obviamente, um 

controle sobre a maneira de viver dessas pessoas. Claro que os próprios instrumentos do 

Direito Penal, de alguma forma, conseguem dar conta de fazer cessar esses efeitos, de 

alguma foram. Entretanto, no exterior do mundo apenas jurídico, o efeito estigmatizante 

não depende apenas de institutos dogmático-jurídicos. A vida é mais rica e mais tensa 

que isso. Do lado de fora do Direito, a busca pelo esquecimento, pela interdição narrati-

va desses eventos criminosos que constituem esse outro, pode ter alguma legitimidade, 

do ponto de vista pessoal, dos direitos subjetivos, quando se olha para a retomada do 

controle de si pelo sentenciado.  

Como dissemos, também no capítulo quarto, o assunto dos efeitos temporais da 

reincidência e dos antecedentes é ainda claudicante tanto na doutrina jurídica quando na 

jurisprudência. De modo que há os que defendam a manutenção dos efeitos das conde-

nações antigas e outros que pretendem que essas precisam desaparecer. Vejam, a dis-

cussão escondida por detrás da questão estritamente jurídica, escamoteada, como já o 

dissemos, na racionalidade tecnocrática da aplicação da pena, disfarça o real sentido do 

que se está fazendo. Quando discuto se um evento do passado continua ou não continua 

presente na vida pregressa de um réu não estou apenas articulando os limites jurídicos 

de um determinado fato, estou modificando as condições de vida concreta de setores 

consideráveis de pessoas. Não é apenas Direito, em última análise.  
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CAPÍTULO 6 – A NARRATIVA JURÍDICA DO ESQUECIMENTO E A VER-

DADE: DIREITO, FICÇÃO E HISTÓRIA 

 

 

Em outubro de 2006, na cidade de Novo Hamburgo, no Estado do Rio Grande 

do Sul, um motorista, que, sendo funcionário público municipal, realizava o transporte 

de alunos da APAE, estuprou uma dessas estudantes, alguém com um retardo mental 

congênito. O homem foi processado criminalmente e condenado à pena de seis anos de 

reclusão em regime inicial semiaberto pelo crime por ele cometido. Em razão das cir-

cunstâncias do fato e de o Município de Novo Hamburgo ter sido condenado a indenizar 

civilmente a vítima, o caso passou a fazer parte dos noticiários daquela região e, até os 

dias de hoje, pode ser encontrado, com certa facilidade, na internet1. Em fevereiro de 

2017, o mesmo homem, depois de já ter cumprido sua pena, moveu ação contra os sítios 

de notícias que conservavam as matérias em seu banco de dados, pleiteando, resumida-

mente, danos morais e a exclusão daqueles registros, sob o argumento do “direito ao 

esquecimento”. Em primeira instância, seu pedido foi julgado improcedente. Recorreu. 

No Tribunal de Justiça gaúcho, seu pleito não teve outra sorte: improcedente, uma vez 

mais.  

Em suas razões, o recorrente sustentava que, sempre que se punha a procurar 

emprego, recebia diversas negativas em razão de seu nome aparecer, nos mencionados 

sites, como vinculado àquele crime pelo qual já havia respondido. Alegava, também, 

que a presença daquelas notícias, disponíveis publicamente, fazia com que seus familia-

res e amigos pudessem ter acesso ao conteúdo, o que renovaria o sofrimento do passa-

do. Segundo ele, o reavivamento do fato tornaria sua punição perpétua, mesmo que ele 

já tivesse cumprido a pena. Por fim, pleiteou o esquecimento sustentando que a memó-

ria daquele evento poderia ser contada sem a menção ao seu nome.  

Com um pouco de atenção e tendo em vista que o julgamento do apelo no Tri-

bunal de Justiça do Rio do Sul ocorreu já no final de 2018, percebe-se que o pedido do 

recorrente é uma combinação de tudo quanto o Superior Tribunal de Justiça já disse 
 

1Disponível em: < https://www.espacovital.com.br/publicacao-26610-servidor-publico-estupra-uma-
moca-excepcional > Acesso em: 19 de março de 2019.  

https://www.espacovital.com.br/publicacao-26610-servidor-publico-estupra-uma-moca-excepcional
https://www.espacovital.com.br/publicacao-26610-servidor-publico-estupra-uma-moca-excepcional
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sobre a pretensão ao esquecimento. É como se o recorrente buscasse construir sua narra-

tiva processual para fazer com que ela coubesse nos elementos que o STJ considerou 

indispensáveis para reconhecer o direito ao esquecimento. 

Quando do julgamento do recurso, os Desembargadores do TJRS concluíram 

que não se poderia atribuir qualquer ilícito aos sítios que divulgaram a notícia visto que 

estes apenas teriam cumprido seu papel de informar: “simples notícia veiculada em site 

de notícias.” (TJRS, 2018, p. 6). A decisão transitou em julgado. Em nenhum momento, 

os envolvidos na discussão suscitaram que aquele fato produzia algum tipo de prejuízo 

porque mentiroso. De fato, isso nem foi assunto na discussão. Vejamos, na sequência, o 

motivo disso acontecer, tendo em vista a construção discursiva do direito ao esqueci-

mento, nos Tribunais brasileiros. 

 

 

6.1. A pretensão de verdade do discurso jurídico do esquecimento 

 

 

Neste ponto do trabalho, depois de tudo quanto já se disse sobre a maneira como 

o Direito estrutura o esquecimento como pretensão individual, especialmente na fala dos 

Tribunais Superiores nesses casos, vimos que apenas narrativas verdadeiras podem ser 

objeto de discussão acerca da pretensão ao olvido – já que as que se pudesse ter por 

inverídicas nem ostentariam o pressuposto necessário para tratar-se de esquecimento 

propriamente dito, resolvendo-se na esfera “simples” da pretensão reparatória de danos. 

Tivemos a oportunidade de discutir esses elementos no item 3.3.1, desta tese e para lá 

remetemos.  Um dos pilares da discussão sobre o direito ao esquecimento é a verdade da 

construção narrativa do fato que se pretenda olvidar, esquecer, desindexar. E duas con-

sequências advêm dessa assunção: a) em primeiro lugar, a ideia de que a tese do esque-

cimento apenas se aplica àqueles eventos que se possam caracterizar como verdadeiros. 

Os falsos não precisam de nenhuma construção teórica nova – como a tese do direito ao 

olvido – para justificar sua inutilização pela via judiciária e a possibilidade de reparação 

dos danos advindos de seu uso; b) em segundo lugar, a verdade seria uma característica 

própria da projeção do fato na esfera pública, inclusive pelas vias midiáticas atacadas 
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nos casos-paradigma desta tese, fazendo com que existam formas discursivas que se 

apresentem autorizadas a produzir verdades e outras, não. 

Para desenvolver o argumento de que depende nossa proposta, acreditamos  que, 

no discurso do esquecimento, a noção de “fato” com a qual laboram os diversos atores 

envolvidos na pretensão ao olvido é construída por aqueles acontecimentos individuais 

de que alguém toma parte, seja por vontade própria ou por ser atingido, indiretamente, 

por algum evento que acaba por tocar-lhe, além daquelas condições concretas de exis-

tência que caracterizam a identidade de alguém. O fato esquecível pode tanto ser aquele 

de que se é protagonista quanto os que, em papel coadjuvante, torna-se um de seus ato-

res. E é desse acontecimento em especial que as possíveis narrativas esquecíveis tratam. 

É acerca dos usos que se faça desses fatos na esfera pública que as pretensões ao esque-

cimento versam.  

Assim e por isso, pensamos que seja necessário trazer para a discussão a preten-

são de verdade do discurso jurídico do esquecimento e a relação que este estabelece 

com uma certa noção de verdade histórica que desconsidera a própria historicidade da 

ideia de verdade. Para tanto, além da conexão com a lógica de um positivismo na Histó-

ria, nos propomos a nos orientar pelo pensamento de Foucault para discutir a pretensão 

de verdade como pretensão de poder, ou de autorização para proferir verdades. Isto por-

que, como se verá, os atores envolvidos na discussão judiciária sobre o direito ao esque-

cimento propõem que existem narrativas verdadeiras – como a Histórica ou a Jornalísti-

ca – que podem ou devem ser preservadas do “apagamento” voluntário de eventos do 

passado, até certo ponto e em certa medida. E, também, ainda para pensar a discussão 

acerca do que se possa ter por verdadeiro, nos valemos da perspectiva de Koselleck de 

uma historicidade da própria ideia de verdade, a partir da consciência da História de que 

seus enunciados, porque históricos, embora pretendam-se verdadeiros, são sempre rela-

tivos. A proposta é, na sequência, relacionar a pretensão do Direito de produzir verdade, 

no contexto da discussão sobre o esquecimento, com a própria noção de historicidade da 

verdade.  

Não é demais insistir que, como se viu e se verá, ainda assim essa construção da 

noção da verdade como elemento do conceito jurídico de esquecimento não é suficiente 

para evitar ou determinar exclusões voluntárias. Isto porque, no final, a pretensão ao 

esquecimento precisa completar-se por outros elementos, como o tal interesse público e 
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a distância temporal, já tantas vezes mencionados neste texto. De forma que esses ele-

mentos todos, verdade, historicidade, distância temporal, relevância, se tornam muito 

mais paradoxais e geradores de perplexidades do que, efetivamente, solucionadores da 

controvérsia central do apagamento voluntário de dados e registros. Depois de tanto 

dialogar com a tese do esquecimento, percebemos que os seus elementos fazem mais 

sentido separados do que em conjunto. Quando colocados lado a lado, cada um dos pila-

res que, pretensamente, dariam sustentação à tese jurídica do esquecimento, parecem 

não ter a solidez necessária para fazê-lo.  

Para a sequência da discussão, assumamos como ponto de partida a decisão do 

Ministro Luiz Felipe Salomão, nos casos “Aída Curi” e “Jurandir Gomes França: Cha-

cina da Candelária”, cotejando com a fala de alguns dos autores de referência no Brasil 

sobre o esquecimento como direito.  

Disse o Ministro, na decisão do Recurso Especial, no caso Aída Curi, ao colocar 

em relevo a discussão sobre a verdade: 

Desde sempre se reconheceu que a verdade é uma limitação à liberda-
de de informar. Vale dizer que a liberdade de informação deve su-
cumbir perante a notícia inverídica, como preceituam diversos prece-
dentes da Casa. Em essência, o que se propõe aqui é, a um só tempo, 
reafirmar essa máxima, mas fazer acerca dela uma nova reflexão, que 
conduz à conclusão de que essa assertiva, na verdade, é de mão única, 
e a recíproca não é verdadeira. Embora a notícia inverídica seja um 
obstáculo à liberdade de informação, a veracidade da notícia não con-
fere a ela inquestionável licitude, muito menos transforma a liberdade 
de imprensa em um direito absoluto e ilimitado. (BRASIL, 2013, p. 
37) 

 

Percebamos a questão colocada como paradoxal pelo Ministro. Se a informação 

veiculada é inverídica, não está abrangida pelo direito fundamental a informar e ser in-

formado. Mas, no sentido inverso, o fato de a informação ser verdadeira também não 

geraria um espaço aberto para que pudesse ser, sempre, publicamente narrada. É impor-

tante frisar que o Ministro está fazendo referência à “notícia” verdadeira ou falsa. Notí-

cia. Como forma narrativa de um determinado acontecimento, produzida por certos se-

tores que, como se verá, estariam legitimados a fazê-lo. Nesse sentido, se um narrador 

autorizado produz uma narrativa autorizada ainda assim poderia haver a incidência da 

pretensão ao esquecimento. Enfim, verdade e licitude da narrativa não são um par inse-

parável. Como disse o Ministro Luiz Felipe Salomão, tendo em vista a inexistência de 
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um direito absoluto a informar, uma notícia verdadeira, mesmo que o seja, pode não ter 

a sua exposição pública autorizada pelo Direito, deixando evidente o ato de poder que 

consubstancia a permissão para dizer a verdade, nesses casos.  

Agora, o mesmo raciocínio, no processo da Chacina da Candelária, em que se 

julgou a pretensão de Jurandir Gomes França a ser esquecido: 

Trata-se de ação indenizatória por dano moral e à imagem, fundada 
não em publicação caluniosa ou imprecisa, mas no só revolver de fa-
tos pretéritos que impactaram drasticamente a esfera da vida privada 
do autor – acusado que fora, injustamente, de participação na autoria 
de crime de inglória lembrança, a "chacina da Candelária". Por isto 
mesmo, não aproveita à ré a alegação de cuidado com a verdade dos 
fatos e sua não distorção - alegação que, conquanto veraz, não guarda 
relação com a causa de pedir. (BRASIL, 2013, p. 8) 

 

Esse trecho acima é revelador de muito do raciocínio ao redor da verdade e da 

narrativa da verdade. Especialmente, se se recorda que, nesse caso, o Superior Tribunal 

de Justiça pronunciou-se favoravelmente à pretensão indenizatória do autor, condenan-

do a TV Globo. O Ministro partiu do mesmo pressuposto: verdade narrativa não é ga-

rantia de licitude na divulgação da informação. Inclusive, reconhece ele que a ré – a TV 

Globo – teria tomado “cuidado” com a construção discursiva dos fatos, evitando distor-

ções, mas que isso não guardaria relação com a causa de pedir, sustentada na ideia de 

esquecimento como direito. Para esclarecer: em Direito Processual, dizemos que, para 

deduzir sua demanda em juízo, o autor da ação deve demonstrar, em sua petição inicial, 

a chamada “causa de pedir”, que é composta pelo “fato” e pelos “fundamentos jurídi-

cos”. “Tem, assim, o autor de, em sua petição inicial, expor todo o quadro fático neces-

sário à obtenção do efeito jurídico perseguido, bem como demonstrar como os fatos 

narrados autorizam a produção desse mesmo efeito.” (DIDIER, 2016, p. 560). No caso 

específico de Jurandir Gomes França, a causa de pedir está sustentada no fato de que a 

Globo produziu e veiculou programa de televisão que envolvia a vida do autor, gerando 

danos para ele. Jurandir nunca disse que a Globo “mentiu”, que retratou “inveridica-

mente” a sua participação nos eventos descritos no programa. Por isso é que o Ministro-

relator afirma que a verdade ou inverdade da construção narrativa não integra a causa de 

pedir. Jurandir pleiteou seu esquecimento sabedor de que aqueles acontecimentos havi-

am se passado e que a Globo os houvera contado sem invenções, sem distorções. E, 

justamente porque tudo era verdade e foi verdadeiramente narrado, é que a sua preten-
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são se poderia fazer suportada pela tese do olvido. Veja-se a perplexidade: ao mesmo 

tempo que a discussão sobre a verdade é imprescindível para a compreensão do que 

abrange o direito ao esquecimento esta, a verdade, que é produzida no interior do espaço 

do processo, pode se tornar irrelevante para a conformação da ilicitude de um ato.  

Do que se está falando, nesses casos, quando se discute a verdade? Trata-se de 

algum tipo de narrativa específica ou de algum sujeito específico com capacidade de 

narrar ou de julgar essa verdade? E o Direito, que posição ocupa nesse quadro? Seria ele 

o intérprete autorizado das narrativas verdadeiras? Seria ele a estrutura de poder social 

arvorada em definidor das possibilidades da verdade? Nos dois excertos retirados dos 

casos-paradigma desta da tese e destacados anteriormente, vemos que há uma verdade 

discursivamente possível, que transporta a situação a ser considerada pelo tribunal para 

dentro ou para fora da tese do esquecimento, funcionando como pressuposto. Isso é, 

definir se se trata de verdade ou não é requisito para se afirmar se o caso é de direito ao 

esquecimento ou não. E, como tratamos na sequência, aparentemente essa verdade de 

que falam os atores envolvidos na tese do esquecimento é algo objetivo – externo a 

quem narra –  e encontrável, um ser-em-si. Verdade, aparentemente, é a narrativa obje-

tiva de um fato do passado, que tem uma existência em si, e cuja construção discursiva 

o representa sem intervenções subjetivas do narrador.  

 

 

6.2. O Direito e a Verdade como discursos: o mito da objetividade 

 

 

Tomemos a atuação do Direito como discurso, na forma como Foucault (2015) o 

definiu, como sendo não apenas o encadeamento de proposições com sentido, mas co-

mo um instrumento de estruturação do imaginário social, repleto de autorizações e in-

terdições, de modo a que essas interdições e silenciamentos digam mais sobre o discur-

so do que ele mesmo. Consideremos, também, que, na sociedade, como um espaço es-

truturado de dominantes e dominados, a luta pelo controle do significado das palavras e 

do discurso se torne, em última instância, uma luta por poder, como nos informa Pierre 



226 
 

 
 

Bourdieu (1989); ou nos diz Foucault: o discurso é um poder de que nos queremos apo-

derar (FOUCAULT, 2015, p. 85).  

Segundo a proposta foucaultiana, além de pensarmos o discurso em seu contexto 

interior, como palavras que ficam ou passam, seria preciso compreender as “lutas, vitó-

rias, ferimentos, dominações, servidões, por meio de tantas palavras cujo uso há tanto 

tempo reduziu as asperidades.” (FOUCAULT, 2015, p. 84). Se essas palavras e o dis-

curso são um jogo de forças, a questão por detrás seria como se produz o discurso. As-

sim, ao trazer para dentro do campo jurídico a produção de um sentido para verdade, os 

atores envolvidos na tese do direito ao esquecimento pretendem para si a construção 

discursiva da verdade. Mas, aparentemente, escamoteiam esse combate numa certa no-

ção de objetividade da narrativa verdadeira, que seria suficiente para que “a verdade” se 

desse a conhecer. Para o nosso trabalho, estamos assumindo essas premissas para dialo-

gar com a produção do discurso jurídico acerca do direito ao esquecimento que, enfim, 

vai dizer o que esse conceito quer dizer, quais são seus limites – já que era essa a inten-

ção da audiência pública no caso Aída Curi, no STF – e, de aí em diante, a maneira co-

mo, no consciente jurídico, se passará a operar com ele. Se olharmos para o caso que 

abriu este capítulo, o autor da ação pretendeu fazer uso de toda a construção que se vem 

fazendo acerca do direito ao esquecimento nos tribunais para sustentar sua pretensão, 

fazendo-a caber nas exigências jurisprudenciais recém-construídas.  

Segundo Foucault,  

Em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo contro-
lada, selecionada, organizada e redistribuída por um certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, 
dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 
materialidade. (FOUCAULT, 2015, p. 84) 

 

Quando o discurso jurídico acerca da pretensão ao esquecimento penetra a cons-

trução de um conceito de verdade, de que verdade pode estar falando? De uma verdade 

chamada por este de histórica, possivelmente, já que a tarefa histórica é, quase sempre, 

aparteada das interdições produzidas pela pretensão ao esquecimento. Como visto, his-

toriadores e jornalistas, em geral, estão “autorizados” a narrar verdades. O que falta? A 

própria problematização da possibilidade de uma verdade histórica, aos moldes do que 

pretendem aqueles que advogam a tese do esquecimento. No jogo da construção discur-

siva de sentido, existem diversos procedimento de exclusão, mormente a interdição, a 
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separação e a vontade de verdade. Sobre a primeira, a interdição, “sabe-se bem que não 

se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, 

que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa.” (FOUCAULT, 2015, p. 84). 

A dimensão ritualística dos procedimentos judiciais e seus agentes integrados são 

exemplos claros desse tipo de contenção dos atos de fala. E essa interdição na ordem do 

discurso se produz por três formas: o tabu do objeto, o ritual da circunstância e o direito 

ou privilégio exclusivo de quem fala.  Quando trazemos essa forma de pensar para den-

tro da estrutura do direito ao esquecimento e projetamos sobre os casos paradigmáticos, 

percebemos duas coisas: o Direito se colocando como espaço de autorização do que 

pode ou não pertencer à narrativa pública acerca de determinados fatos; e, também, o 

direito estabelecendo os setores não-silenciados e, pois, autorizados a falar sobre esses 

mesmos fatos. Em outras palavras, se o direito será o definidor do esquecimento volun-

tário, viu-se, à exaustão, que os atores jurídicos envolvidos na pretensão ao olvido são 

pródigos em repetir que a pretensão do esquecimento quer delimitar sobre o que se po-

deria, efetivamente, falar acerca dos fatos pretensamente esquecíveis. Também e depois, 

o direito seria responsável por dizer quem são os atores públicos que podem ou não po-

dem tratar de determinados temas. 

Por exemplo, no caso Aída Curi, vimos toda uma discussão sobre a natureza jor-

nalística do programa Linha Direta Justiça. Esse embate, em última análise, pretendia 

afirmar a legitimidade da informação, quando ela fosse dada por agentes jornalísticos. 

Se não fosse o caso, como acontece com a produção de dramatizações, essa autorização 

já não estaria dada, tendo em vista que o falante não restaria autorizado, vez que não 

cumpriria esse papel de informador, típico da atividade de imprensa. Assim, teríamos a 

interdição moldada a partir do que se fala e de quem fala. Se há silenciamentos, obvia-

mente, há um discurso formatado por esses silenciamentos.  

Um terceiro sistema de exclusão proposto por Foucault é a oposição do verda-

deiro e do falso: um dos centros da discussão sobre o esquecimento, como temos de-

monstrado.  

Em suma, o tema se coloca a partir da discussão sobre a produção de verdade a 

partir de quem fala ou do que se fala. E esse sistema de exclusão, conforme Foucault, 

está na tensão entre a nossa vontade de verdade e a pretensão de verdade, mais que no 

interior das próprias proposições, no discurso. Foucault nos diz que a vontade de verda-
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de, conduzida por uma vontade de saber, apoia-se em um “suporte institucional”, nas 

formas como um saber é aplicado na sociedade, como é valorizado ou distribuído. De 

certa forma, o objeto dessa vontade de saber acaba sendo constituído por esferas institu-

cionais, que interditam e permitem o que se conhece e sobre o que a vontade de verdade 

se debruça. Se olhamos para o objeto desta pesquisa, quando o direito se arvora no filtro 

institucional acerca do que se pode esquecer ou lembrar, se coloca, também, como ins-

tância definidora do que se pode saber ou não saber.  

Em outras palavras, os discursos jurídicos – como o do esquecimento que anali-

samos – porque legitimam práticas concretas, se sustentam em uma pretensão de verda-

de, em uma lógica de verdades discursivas. Mas, “na vontade de dizer esse discurso 

verdadeiro, o que está em jogo, senão o desejo e o poder?” (FOUCAULT, 2015, p. 88). 

Pensemos: no caso do direito ao esquecimento, uma das discussões fundamentais, mar-

cadamente no caso Aída Curi, que serve de norte para que o Supremo Tribunal Federal 

delimite o alcance do esquecimento, está em jogo, dentre outras coisas, uma autorização 

para realizar narrativas públicas acerca de fatos, desde que essas narrativas sejam ver-

dadeiras. De forma que, no final, o que está no centro da discussão são os processos de 

autorização. Quando se aventa o direito ao esquecimento pretende-se, isso sim, ter po-

der para conter ou liberar os discursos públicos e, com isso, controlar como e sobre o 

que se pode falar, na esfera pública. Tanto assim que, dentre os pontos controvertidos da 

defesa da TV Globo em relação ao programa Linha Direta Justiça, desde o início do 

processo ainda perante a Justiça fluminense, é de que se poderia fazer aquela veiculação 

dos fatos envolvendo a morte de Aída porque ali estava um discurso jornalístico, pre-

tensamente verdadeiro e, portanto, autorizado. E por que a TV Globo insistia que o dis-

curso por ela produzida era verdadeiro? Em razão de ser uma narrativa jornalística e, 

como tal, devidamente autorizada posto que sustentada em sua objetividade. Para nós, o 

que fica por detrás da busca por essa objetividade das narrativas autorizadas da verdade 

é justamente a dimensão discursiva dessa verdade. Pretender que a verdade esteja numa 

suposta relação de descrição neutra de um determinado evento do passado é já, em si 

mesma, uma produção de discurso e uma produção de poder.  

Clóvis de Barros Filho, em seu Ética na Comunicação, nos fala sobre o mito da 

objetividade jornalística – alguma coisa próxima ao mito da objetividade historiográfi-

ca, de matriz rankeana, por exemplo: 
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Costuma-se apontar o aparecimento do conceito de objetividade jorna-
lística, nos Estados Unidos, no último quarto do século XIX. Nesse 
período, o positivismo filosófico atingiu seu auge e se tornou a cultura 
dominante. Buscava-se, por meio dessa corrente de pensamento, o es-
tudo do que “realmente é”. (BARROS FILHO, 2008, p. 14) 

 

Assim, segundo ele, a partir da lógica do positivismo, o científico fica reduzido 

ao verificável, separando o evento e sua narrativa, o fato e o juízo de valor, o real e a 

valoração do real, o acontecimento e a opinião sobre o acontecimento (BARROS FI-

LHO, 2008, p. 14). Na discussão do esquecimento no Superior Tribunal de Justiça e no 

Supremo Tribunal Federal, como vimos das muitas transcrições dos argumentos trazi-

dos pelos atores jurídicos para o deslinde da questão, pretendeu-se, de alguma forma, 

defender o discurso jornalístico – e, a reboque, o histórico – , traduzindo-o como um 

discurso verdadeiro, porque reflexo da realidade dos fatos – em alguns momentos, espe-

cialmente nas falas da TV Globo, no caso Aída Curi, viu-se a referência a que a trajetó-

ria de Aída teria sido contada de modo fidedigno, com base em documentos dos autos e 

testemunhos de pessoas que conviveram com ela, de modo a que todo o representado 

naquele televisivo era a “verdade” e que, portanto, não poderia ensejar reparação de 

dano.  

A construção teórica do direito ao esquecimento, tal como está posta, ora, pela 

doutrina e pela jurisprudência nacionais relaciona-se a uma história de matriz positivis-

ta, como já o dissemos. E, por isso, toma o passado como “real e [que] pode e deve ser 

restaurado em sua integralidade.” (REIS, 2000, p. 330) Aparentemente – e este um dos 

julgamentos que fazemos neste trabalho – a pretensão à estabilidade do direito marcada 

no discurso desses atores não poderia prescindir de uma história que tivesse a mesma 

forma de se pensar. Se os sujeitos envolvidos na discussão jurídica do esquecimento 

pretendem a fixação de elementos constitutivos desse direito, de modo a aplicá-los em 

outras situações assemelhadas, não faria muito sentido, não lhes seria exatamente funci-

onal, concluir por uma verdade relativa, por uma verdade historicizada, Aparentemente, 

isso não lhes daria a segurança de que parecem não poder prescindir, na aplicação juris-

dicional do esquecimento. Só uma verdade estabilizada por também estabilizar os con-

tornos da pretensão ao esquecimento, tal como está posta, interessaria. Essa busca por 

segurança na solução de uma situação concreta que se apresente é um tanto quanto típi-

ca de uma visão dogmática do próprio direito. Essa forma diretiva da dogmática de pen-

sar a atuação do jurista, vez por outra, o desconecta da historicidade das práticas jurídi-



230 
 

 
 

cas – e da sua própria. (FERRAZ JÚNIOR, 2008, p. 41). É comum, dentro da prática 

jurídica, essa busca pela segurança dogmática que, em última análise, anula, por sua 

dimensão pragmática, as muitas questões complexas que lhe subjazem. Até porque, co-

mo diz o mesmo Ferraz Júnior, a crítica aos pressupostos da ação pode ser paralisadora 

(FERRAZ JÚNIOR, 2008, p. 43). Dessa forma, construir uma versão estabilizada da 

verdade estabiliza a prática jurídica e dá conforto. 

Da forma como está colocada no discurso do esquecimento, verdade se apresen-

ta como verificabilidade, no sentido que as formas narrativas representariam o espelho 

de elementos que lhes dariam essa solidez. Só que, aparentemente, mesmo essa verifi-

cabilidade, nesse contexto, perde sua própria natureza contraditória, como enfrentamen-

to de possibilidade diversas de verificação, falibilidade, testificação. Parece-nos que, no 

caso da pretensão ao esquecimento, aos moldes como ela está posta, a narrativa adquire 

um valor de verdade na medida em que é tão objetiva e dada quanto o que narra é obje-

tivo e dado. Isto é, em lugar da problematização da própria verdade-verificabilidade, 

uma construção definitiva que diz o que é verdade. Em outros momentos, ao apontar o 

discurso para a tarefa do historiador, os atores jurídicos envolvidos no esquecimento 

propõem, também, deixar a narrativa histórica ao lado da narrativa jornalística, pelas 

mesmas razões: a verdade histórica está nos documentos e é contada por um narrador a-

histórico, objetivo, neutro (REIS, 2011, p 23). A fonte ganha uma dimensão objetiva de 

verdade, nesse contexto. O historiador, como o jornalista, são os agentes capazes de ir 

ao ser do fato do passado e trazê-lo para o presente como quem simplesmente o espelha, 

o reflete, o descreve. Historiador e Jornalista são agentes autorizados; narrativa histórica 

e jornalística são verdadeiras.  

O que nos pareceu, de tudo quanto analisamos no pertinente à pretensão de legi-

timar a verdade é que esta estaria localizada em formas narrativas autorizadas. Isto é, 

para que o jornalismo pudesse ser tratado como verdadeiro, teria de ser objetivamente 

neutro, sem trazer figuras de dramatização não verificáveis nos documentos a que o 

Direito teve acesso ou produziu, no caso Aída Curi. Assim, estaria deslegitimada, pelo 

Direito, aquelas formas de construção textual que fugissem dessas – legitimamente jor-

nalística e a histórica –, porque não verdadeiras. Se se considera o fato como dado obje-

tivo (REIS, 2011, p. 31), só narrativas que lhe retratem perfeitamente é que estão legi-

timadas para estar na esfera pública. A intervenção do narrador na narrativa é, nesses 

casos, um erro e produz a não-verdade. 
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Uma construção objetiva de um evento factual e onticamente real traria para a 

narrativa deste a pretensão de verdade necessária para que pudesse ser questionado pela 

tese do direito ao esquecimento. Repetimos o que já dissemos: só o fato verdadeiro é 

que pode ser atacado pela via do direito ao esquecimento e só a narrativa verdadeira 

dele pode ser, de alguma forma, autorizada. Mas, para tudo isso, é preciso, pois, enten-

der a verdade desses fatos como um dado, como a “revelação do ser-enquanto-ser” 

(REIS, 2000, p. 327).  A verdade já está no objeto, no evento do passado, e precisa ape-

nas ser trazida pelo narrador, “nua e crua”, para a narrativa. A verdade é um dado do 

próprio fato e, assim, se projetaria discursivamente em construções linguisticamente 

neutras, despidas de elementos que, segundo esses atores jurídicos, pudessem perverter 

essa objetividade necessária. É um tipo de verdade que estaria baseada na crença da 

“correspondência entre os signos e as coisas” (MOSÉ, 2018, p. 69). Crença, apenas. A 

relação que se estabelece é entre os signos e outros signos. A experiência é sempre úni-

ca e irrepetível. E, em última instância, inconversível em signos. A complexidade dos 

encontros que convergem para um acontecimento não se traduz pela linguagem. A não 

ser, como parecem querer as pessoas envolvidas na discussão jurídica sobre o esqueci-

mento, arbitrariamente e por via das estruturas autorizativas de poder, como o Direito.  

O que parece não ser compreendido pelos operadores do direito ao esquecimento 

é que “o discurso se refere ao seu objeto, mas jamais coincidirá com ele; e nem espera 

ou pretende.” (REIS, 2000, p. 329). A reconstrução histórica de uma determinada situa-

ção – um fato concreto da vida de alguém – não corresponde a esse fato concreto da 

vida de alguém e nem pode. A produção discursiva de um programa jornalístico acerca 

da vida e morte de Aída Curi não corresponde à vida e morte de Aída Curi. E nem tenta 

corresponder. Tomando o passado como o espaço do não-mais, este é intangível e, por-

tanto, apenas reconstruível a partir das formas narrativas de que se possa dispor, no pre-

sente. E, mais que isso, em presentes sempre novos que, por isso, produzem passados 

sempre novos.  Por mais que os operadores do direito ao esquecimento queiram colocar 

na História – e no Jornalismo – a característica de narrador objetivo de acontecimentos 

do passado, essa etiqueta não pode aderir. O conhecimento histórico, como, no mais, 

qualquer conhecimento, é histórico em si mesmo. Ou, como diria Lynn Hunt: “A fact is 

inert until it is incorporated into an interpretation that gives it significance, and the pow-
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er of an interpretation depends on its ability to make sense of the facts.2 (HUNT, 2018, 

p. 30). A reconstrução narrativa histórica não é a verdade. Não é o fato. É só uma cons-

trução discursiva e, por isso, limitada aos instrumentos de que se dispõe para construí-

la.  

Quando o direito se arvora na condição de intérprete autorizado da verdade, in-

terditada no interior do processo judicial como no esquecimento, o que se quer, enfim, é 

a produção de um efeito de verdade, “as consequências que ela pode proporcionar”, 

como afirma Viviane Mosé a partir do pensamento de Nietzsche (MOSÉ, 2018, p. 76):  

Uma verdade, em si mesma, não interessa a ninguém. Mesmo o ser 
humano de ciência não se interessa pelo conhecimento verdadeiro. O 
que a ciência quer não é conhecer, é esquematizar para controlar, para 
prever. (MOSÉ, 2018, p. 76) 

 

É bem por aí: de fato, o que a tese do direito ao esquecimento não quer é “a” 

verdade, mas “uma” verdade, controlada juridicamente. Mais ainda: jurisdicionalmente. 

“Uma” verdade juridicamente disfarçada de “a” verdade. Como dissemos anteriormen-

te, o espaço dialógico do processo, por mais que seja dialógico, é limitado e cheio de 

interdições. Nem todos os afetados falam e nem todos têm a autorização linguisticamen-

te controlada para falar. Assim, qualquer verdade que se produza – e ela é produzida – 

nesse contexto é uma verdade censurada, uma verdade contida, uma verdade instrumen-

talmente útil. 

Por outro lado, se assumirmos que a ação de conduzir para o interior do Direito a 

discussão sobre a verdade é interessada, poderíamos afirmar que, no final, o que se pre-

tende é trazer para dentro de um campo altamente estruturado, com silenciamentos insti-

tucionais altamente técnicos, a produção de verdade de que depende a própria justifica-

ção de um discurso jurídico acerca do esquecimento. Algo como a busca por um lugar 

de “tranquilidade” para a produção de sentido de uma ideia de verdade que estabilize as 

relações mediadas pelo Direito.  

Em outras palavras: sendo o Direito um campo que, por sua própria forma de es-

truturar-se, é repleto de contenções para a produção de um discurso que lhe é todo pró-

prio, trazer para si a discussão sobre o que é a verdade a justificar o esquecimento pode 

 
2 “Um fato é inerte até que seja incorporado a uma interpretação que lhe dê significado, e o poder de uma 
interpretação depende de sua capacidade de dar sentido aos fatos.” (Tradução livre) 
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significar um ideal de segurança perseguido por boa parte daqueles que laboram no 

campo jurídico. Vejamos: um dos pontos centrais da discussão sobre o esquecimento é 

que este só pode ser deferido no interior do processo. O espaço dialógico da discussão 

processual, seria, para esses agentes, o locus adequado para que se pudesse definir que 

situações poderiam ser esquecidas. Assim, para que algo fosse juridicamente esquecido, 

seria necessário passar por todos os trâmites – e entraves – procedimentais e, dentro 

desse mesmo espaço, definir-se o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. De modo 

que, a verdade, como discurso, teria sido produzida do lado de dentro de uma estrutura 

que se caracteriza por exclusão de falantes e de formas de falar, apareceria como uma 

noção alegórica de objetividade e se projetaria por sobre todo o ambiente social a partir 

do viés de autoridade típico das produções jurídico-judiciárias. A autoridade do discurso 

jurídico legitimaria a autoridade da verdade construída em seu interior, e a forçaria so-

bre os demais sistemas. 

 

 

6.3. A Objetividade como traço da verdade jornalística e histórica: o Linha Direta 

Justiça. 

 

 

Sobre o campo jornalístico, Barros Filho aduz que, no final do século XIX, 

quando, segundo ele, o positivismo nas ciências forçou um positivismo no jornalismo  – 

e não diferentemente na História – cabia aos informadores “refletir objetivamente os 

fatos, de forma linear, sem interpretações, adjetivações e valorações” (BARROS FI-

LHO, 2011, p. 15). As mesmas características são apontadas por José Carlos Reis como 

presentes no historiador da escola metódica rankeana: “passivo, o historiador “fotogra-

faria” ou “gravaria” os grandes eventos políticos e desprezaria as outras dimensões do 

social; (...)” (REIS, 2011, p. 30).  No livro que faz a crítica ao Linha Direta, Kleber 

Mendonça chama essa objetividade jornalística assumida pelos atores envolvidos no 

direito ao esquecimento de mito: 

Estamos diante do mito da objetividade jornalística. Exige-se uma 
neutralidade impossível, uma vez que o sujeito se constitui – e, neste 
momento, toma necessariamente partido – no momento em que escre-
ve (ou fala). A própria escolha do que é ou não é um “fato” já pressu-
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põe, obrigatoriamente, um julgamento, uma escolha ou uma seleção. 
Nenhum destes três movimentos seria possível a partir da objetividade 
e da neutralidade. Pelo mesmo motivo que faz o sujeito acreditar na 
existência de uma verdade transcendente, que o desobrigaria do gesto 
de interpretação, do movimento de atribuir sentidos, como se estes já 
existissem, desde sempre. (MENDONÇA, 2002, p. 29) 

 

Nas razões do recurso extraordinário interposto perante o Supremo Tribunal Fe-

deral, os familiares de Aída Curi, para tentar construir o ilícito da conduta da TV Globo 

em veicular o programa Linha Direta Justiça sobre a morte de sua irmã em julho de 

1958, pretenderam, dentre outras coisas, desmontar a narrativa do programa como ver-

dadeira. De certa forma, pretenderam que ela fosse cinematográfica e, portanto, não-

objetiva. A intenção é evidente: deslegitimar a forma de construção apresentada, de mo-

do que ela parecesse menos verdadeira e, por menos verdadeira, menos aceitável e, com 

isso, ilícita.  

Disseram: 

Pior, fez-se uma verdadeira obra cinematográfica sobre a família dos 
recorrentes e sobre o evento lutoso, baseado num 'roteiro marrom' ela-
borado para atrair audiência popular mediante o uso de cenas impac-
tantes de extrema violência retratando minúcias do estupro de Aída 
Curi e mostrando ela ser arremessada viva de um alto edifício em Co-
pacabana, Rio de Janeiro. (BRASIL, 2016, p. 14) 

 

Os usos de recursos narrativos, como a dramatização, tornariam a construção do 

programa não-jornalística. E, sendo não-jornalístico o discurso seria não-verdadeiro, 

“feito para atrair a audiência” e não para “informar”. Interessante, é claro que essa dis-

cussão está colocada dentro do direito e, por isso, é toda marcada pelas formas discursi-

vas típicas do embate jurídico-judiciário. Mas, se deixamos isso de lado por um instan-

te, percebemos que, nesse trecho, há uma conclusão bastante importante: a narrativa do 

real não pode ser construída para ser atrativa. Precisa ser descritiva do real, apenas. 

Percebemos, assim, uma preocupação com a forma narrativa que a verdade po-

deria assumir. Há certas formas de se produzir a descrição do acontecimento que o man-

têm verdadeiro e outras que não. De acordo com tudo quanto se viu nos julgados que 

usamos como referência, de acordo com os atores jurídicos envolvidos na tese do direito 

ao esquecimento, a narrativa histórica e jornalística é verdadeira, porque não se constrói 

aos moldes míticos, poéticos, de fábula, de romance ou coisas semelhantes. Supondo 
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que a construção histórica oferece uma “imagem exata, uma cópia idêntica, uma repre-

sentação adequada da realidade dos fatos” (REIS, 2000, p. 331), a história, em última 

análise, e o jornalismo não seriam literatura, por ser o lugar do vivido, do real. Uma vez 

mais, como já dito, percebe-se uma dificuldade aparente em compreender a diferença 

entre o acontecimento e a narrativa que se faz dele. Mais que isso, uma dificuldade em 

assumir o passado como um não-lugar. Se o passado é um não-ser e o que se tem dele, 

do presente, é uma narrativa possível, parece no mínimo inadequado interditar formas 

narrativas desse passado, judicialmente. Lynn Hunt, em seu recente History: why it mat-

ters (2018), chamou a atenção para a um crescente interesse por História, nos tempos 

atuais: 

Everywhere you turn, history is at issue. Politicians lie about historical 
facts, groups clash over the fate of historical monuments, officials 
closely monitor the content of history textbooks, and truth commis-
sions proliferate across the globe. As the rapid growth in history mu-
seums shows, we live in a moment obsessed with history, but it is also 
a time of deep anxiety about historical truth3. (HUNT, 2018, p. 1) 

 

E se, de um lado, há um crescente interesse pela história e pela verdade histórica, 

de outro há, por parte da audiência, uma busca por experiências de história que sejam 

contemporaneamente adequadas. Quer dizer, é preciso que a narrativa histórica chegue, 

com a precisão que lhe é peculiar, a pessoas que, hoje, estão acostumadas a experiências 

de sentido que não se esgotam no texto acadêmico e que podem estar em outras formas 

de perceber. De modo que, além de merecer uma apresentação da História a mais acura-

da quanto possível, a audiência da História como produto cultural quer ter sua atenção 

presa por essas narrativas. Enfim, ainda segundo Hunt, a questão seria balancear a pre-

cisão científica, a verdade histórica e a engenhosidade (artfulness) na comunicação com 

o consumidor desse produto. Em outras palavras, a validade da construção não está na 

forma que assume, como parecem querer alguns dos atores envolvidos na tese do direito 

ao esquecimento. A validade está nos processos de validação daquilo que se narra.  

Tanto assim, e isso talvez choque o jurista, que há historiadores que veem a His-

tória como forma literária. Lynn Hunt, por exemplo, chega a afirmar que, a despeito da 

 
3 “Para onde se olhe, a história está em questão. Políticos mentem sobre fatos históricos, grupos se enfren-
tam sobre o destino de monumentos históricos, autoridades públicas monitoram de perto o conteúdo de 
livros didáticos de história, e comissões da verdade proliferam ao redor do globo. Como mostra o rápido 
crescimento dos museus de história, nós vivemos em um momento obcecado por história, mas também é 
um momento de profunda ansiedade sobre a verdade histórica”. (Tradução livre)  
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dependência de técnicas científicas para que a pesquisa histórica se possa processar, a 

narrativa histórica seria “literary art that uses scientific techniques where relevant but 

whose fundamental aim is to tell a true story4.” (HUNT, 2018, p. 37) A narrativa histó-

rica seria uma reconstrução que se sustenta em uma série de interpretações de fatos que 

são capazes de contar uma história. E os historiadores são capazes de contar histórias 

diferentes a partir do destaque que dão a certos fatos, afirma a mesma autora (HUNT, 

2018, p.37). Enfim, o que se pode dizer sobre a História é que ela faz, de determinadas 

situações, uma narrativa coerente e metodologicamente adequada, produzindo uma in-

terpretação que possibilite a explicação daquilo a que se proponha. E essa interpretação 

é sempre provisória (HUNT, 2018; KOSELLECK, 2006), já que histórica, dependente 

das experiências que, no presente, se acumulem.  

“O ser humano precisou rejeitar sua capacidade estética para poder acreditar na 

“verdade” de suas invenções; precisou acreditar que conhecia, que sabia, e, para isto 

precisou esquecer que criava”, afirma Viviane Mosé (MOSÉ, 2018, p. 77) ao deixar 

clara a função criativa da linguagem e o viés metafórico da relação com as experiências 

e com as coisas. Negar a capacidade criativa da narrativa das experiências é negar a 

metáfora viva. É negar o viés metafórico da própria produção de significados. E é, por 

fim, insistir em uma relação das palavras com as coisas que não há. Essa relação é de 

silenciamento e de transformação do sentir em sentido.  

Quando olhamos pra dentro da discussão jurídica acerca do direito ao esqueci-

mento, percebemos que seus atores propõem, enfim, que haveria algum tipo de autori-

zação para que a história narrasse verdades. Entretanto, essa autorização estaria condi-

cionada a que essa verdade – supostamente histórica – fosse encontrada da forma como 

esses operadores jurídicos entendem que ela deve ser encontrada: na objetividade. Ob-

viamente, esse tipo de pensamento leva pra dentro do método histórico uma forma de 

ser que, em última instância, não lhe pertenceria.  

Se à própria história cabe a tarefa de dar os parâmetros de possiblidade das nar-

rativas que produz, os métodos sob os quais produz, a verdade, em última análise, é 

também metodologicamente construída e não um dado.  “O conhecimento histórico é 

uma construção de sujeitos determinados, dominados por códigos linguísticos, por prá-

ticas especializadas, por regimes de verdade, por poderes institucionais, que são finitos 
 

4 “A narrativa histórica seria uma arte literária que usa técnicas cientificas onde são relevantes, mas cujo 
objetivo fundamental é contar uma história.” (Tradução livre) 
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e históricos.” (REIS, 2000, p. 330). Enfim, se de um lado a história conhece sua histori-

cidade e a historicidade da própria verdade, verificável mas contingente, a partir da ló-

gica dos métodos historiográficos aplicados na pesquisa histórica, o Direito, por outro, 

com seu espaço estruturado de poder e legitimidade discursiva,  coloca-se como julga-

dor da verdade, produzindo efeitos de verdade em seu próprio discurso, que, depois, se 

espalha pela sociedade legitimamente, por essas mesmas estruturas de poder que o legi-

tima.  

E a História sabe, como o diz Koselleck (2006), que, embora tenha de produzir 

enunciados verdadeiros, esses mesmos enunciados são relativos, consequência da histo-

ricidade da própria história. Se o passado é um não-ser, intangível, o que se tem dele, no 

presente, são construções narrativas, que operam nos limites metodológicos da ciência 

da história. A verdade histórica, nesse sentido, seria uma “representação”, construída 

em cada presente, da relação passado/futuro e que mantém um diálogo permanente com 

as representações dessa relação dos presentes passados e futuros.” (REIS, 2000, p. 347). 

De forma que todo conhecimento histórico seria relativo a quem conhece, onde conhece 

e quando conhece.  

Conforme Koselleck (2006), as representações narrativas do passado, feitas no 

presente, decorrem das experiências acumuladas que, por isso, produzem, sempre, ou-

tras possibilidades de conhecimento do passado. Assim, a própria verdade se historiciza. 

E isso parece escapar à percepção dos operadores jurídicos do esquecimento. Conven-

cer-se de que essa tal “verdade” objetiva é impossível afastaria a tese do direito ao es-

quecimento daquilo que Koselleck (2006, p. 164) chama de um realismo ingênuo, de 

matriz positivista, que acredita “poder fazer com que a verdade das histórias se manifes-

te intacta”, como a tal metáfora da consciência de espelho do historiador ou a revelação 

da verdade nua e crua.  

Em tempos de notícias falsas transitando com fluidez pelos espaços públicos, é 

claro que a questão da verdade se tornou tema. Determinar a verdade histórica se tornou 

crucial, até para que o público consumidor de História possa ter confiança nela (HUNT, 

2018, p. 28). Mas isso não pode esconder a os limites da verdade histórica e atribuir ao 

pesquisador-historiador um talento sobrenatural de que não dispõe, uma metodologia 

que não lhe está ao alcance e uma pretensão que ele mesmo não tem.  
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Sabemos, depois de tudo quanto dissemos, que a verdade não é o único elemento 

caracterizador da prerrogativa subjetiva ao esquecimento. O distanciamento temporal e 

o interesse público também o são. Mas, se olharmos para todo o contexto da discussão 

sobre a vida e morte de Aída Curi, que começa nos anos de 1950, perceberemos que, 

nem sempre, a forma narrativa foi um problema para os familiares da moça. Em anexo a 

esta tese, estão as fotocópias de uma fotonovela produzida, em 1959, sobre o caso Aída 

Curi e publicada pela revista Sétimo Céu. Inclusive, sob os auspícios da família Curi. 

Essa fotonovela tenta ser um retrato dos acontecimentos, mas guardadas as devidas pro-

porções, é uma narrativa muito semelhante àquela feita pela TV Globo, cinquenta anos 

depois: cheia de nuanças de dramaturgia e de recortes altamente subjetivos. Se pudés-

semos conjecturar, aparentemente, naquele momento, a forma de descrição do caso seria 

verdadeira. Segundo os relatos dos juristas que investigam o caso Aída Curi essas pu-

blicações teriam tido bastante repercussão, na época (BAYER, 2013; DOTTI, 2003). No 

entanto, a discussão passaria, nesse caso, a ser outra: a contemporaneidade e a relevân-

cia informativa, já tratadas em outros pontos deste trabalho.  

Voltando ao caso Aída Curi e aos discursos ali contidos, Gustavo Binenbojm, 

que na citada audiência pública falava pelos órgãos de imprensa, defende-se da arguição 

dos familiares de Aída dizendo: 

O caso concreto revela, a meu ver, um caso fácil, um caso duro para 
família - e falo isso com genuíno sentimento de respeito aos familiares 
da vítima -, mas um caso de repercussão geral, em que as informações 
veiculadas são verdadeiras - e isso é incontroverso -, em que as infor-
mações divulgadas foram obtidas por meios lícitos, um caso que en-
volve uma pesquisa, inclusive histórica, sobre o sexismo no Brasil, 
sobre a atuação dos órgãos de persecução penal, sobre a simulação de 
um crime que acontece, muitas vezes no caso de crimes sexuais, de 
uma mulher violentada e, depois, submetida a um homicídio que pre-
tendia simular um suicídio. (BRASIL, 2016, p. 35) 

 

Nesse embate está, justamente, o que constituiria a verdade narrativa do progra-

ma de televisão, conforme estamos mostrando, neste capítulo. De modo que, se for ver-

dadeira a maneira como a Globo transmitiu a informação do caso Aída Curi, evanesce-

ria a possibilidade de reparação de dano, simplesmente, e a discussão sobre o esqueci-

mento teria que ser colocada em seus próprios termos.  

E Binembojm foi ainda mais longe: 
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Em segundo lugar, esse suposto direito [o direito ao esquecimento] 
não está implícito em nenhum outro direito fundamental. Costuma-se 
invocar o direito à privacidade e à intimidade como fundamentos dos 
quais se desdobraria um direito ao esquecimento. É preciso, nesse 
ponto, registrar que a informação verdadeira obtida por meios lícitos é 
assegurada constitucionalmente, e ninguém pode invocar, por exem-
plo, o direito à privacidade ou à intimidade pela divulgação de uma in-
formação verdadeira obtida por meios lícitos na imprensa, em um li-
vro ou em um documentário áudio e visual. (BRASIL, 2016, p. 37) 

 

Pretendeu juntar a narrativa verdadeira com a informação verdadeira, que justifi-

caria a exibição do programa e, por via de consequência, deslegitimaria a pretensão re-

paratória dos familiares de Aída. Para nós, nesse contexto, parece clara uma luta no in-

terior do campo jurídico – especialmente, na discussão do direito ao esquecimento – 

pelos contornos da verdade e, mais que isso, pelos contornos da definição de uma narra-

tiva verdadeira e as consequências de sua formulação e exposição públicas. O discurso 

de Gustavo Binenbojm mostra um detalhe que não pode ser desconsiderado. Ele parte 

da premissa de que o próprio direito ao esquecimento não encontra respaldo na ordem 

jurídica nacional, negando, inclusive, a sua própria existência. Dessa forma, se a tese de 

um direito que para ele não existe se sustenta na prerrogativa de impedir a verdade, sem 

esse instrumento, a discussão voltaria para o interior da reparação de dano, pura e sim-

ples, que poderia ser enfrentada exatamente pelo argumento contrário. Explicamos: para 

ser esquecido, o fato precisa ser verdadeiro. Para ser simplesmente ilícito, segundo o 

raciocínio do defensor da TV Globo, precisaria ser mentiroso.  

 

 

6.4. A pretensão de verdade e os discursos de poder. 

 

 

Para nós, a construção da tese do direito ao esquecimento, quando se apoia na 

discussão acerca da verdade, esconde que a formação de um discurso sobre a verdade é, 

antes, expressão de poder. Para Foucault a verdade “é o conjunto de regimes segundo os 

quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos de poder.” 

(REIS, 2000, p. 341). Assim, à medida em que o Direito traz para si a função de definir 

quais são os discursos verdadeiros, assume a posição de poder dizer a verdade e, a partir 
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daí, interditar outros discursos. Como propõem os mais diversos atores envolvidos na 

tese do esquecimento, o lugar para a definição do que se pode esquecer ou lembrar seria 

o espaço do processo. Apenas pela via judicial é que se poderiam definir os limites da 

pretensão a ser esquecido. Quando a verdade se põe, dessa forma, como um discurso de 

poder, como um instrumento de poder e resultado de processos de poder, ainda na linha 

do pensamento de Foucault, ela, nesse caso, não emancipa, mas disciplina, já que é a 

vontade de poder que gera essa pretensão de verdade. 

Na Microfísica do Poder, Foucault (2015) propõe analisar a verdade a partir da 

lógica de uma luta pela pretensão de verdade. Assim, os jogos de poder no campo social 

– e, especialmente, no campo científico – é que seriam definidores da verdade. E o Di-

reito é um desses campos melhor estruturados de luta e poder. O Direito produz discur-

sos que, através de suas diversas estruturas de legitimação, geram efeitos de verdade. 

Assim, a verdade é historicamente produzida no interior de um jogo belicoso de forças, 

complexo, sendo aquela “o conjunto das regras segundo as quais se distingue o verda-

deiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder.” (FOUCAULT, 

2015, p. 53). Desse modo, a verdade circularia entre nós a partir de autorizações produ-

zidas por setores com um volume maior de poder para o controle da narrativa. Quem 

controla a produção discursiva da narrativa tem poder; “Quem controla o passado con-

trola o futuro; quem controla o presente controla o passado”, como dizia o slogan do 

Partido, em 1984, de George Orwell (2009, p. 291) 

Quando a tese do direito ao esquecimento traz para o interior do jogo processual 

o que pode ser esquecido e o que pode ser lembrado, a partir da definição do alcance do 

que seja o discurso verdadeiro possível, silenciando narrativas e narradores, o Direito 

funciona como essa estrutura organizada de poder que permite “distinguir os enunciados 

verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os proce-

dimentos que são valorizadas para a obtenção da verdade; (...)” (FOUCAULT, 2015, p. 

52) 

Assim, sustentados em uma espécie de anacronismo, ao menos do ponto de vista 

metodológico, os atores jurídicos envolvidos no esquecimento pretendem que a noção 

de verdade que autoriza a narrativa seja essa crente numa verificabilidade objetiva, e 

numa específica forma de narrar, que não se permite porosa a outro tipo de construção 

que não seja aquela em que o narrador, distante, reconstrói o fato, da forma como ele 
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haveria se dado, em um passado também objetivo. Com isso, estariam impedindo que se 

aproximem a narrativa verdadeira da história e do de outras ficcionais ou romanceadas.  

De certa forma, alguns dos juristas, que escrevem sobre os impactos da mídia 

chamada sensacionalista, afirmam que esta se apoia em construções narrativas desse 

tipo como uma de suas estratégias de comunicação. João Canavilhas, por exemplo, ao 

articular os elementos da espetaculzarização da notícia, o faz a partir da conjugação de 

quatro elementos: a) a seleção de dramas humanos, que procurariam explorar sentimen-

tos mais fundamentais, como a fé ou comportamento sexual casto – exemplo do caso 

Aída Curi; b) a reportagem/direto, que ele define como a colocação do informador no 

espaço da informação, como, por exemplo, a necessidade de o repórter estar com os pés 

na água quando relata uma enchente; c) a dramatização, isto é, o uso de ferramentas 

teatralizadas, como expressões faciais, corporais e vocais, para destacar sentimentos; e 

d) o uso de efeitos visuais, que, com um esforço de pós-produção, serve para selecionar 

a montagem narrativa do evento descrito. (CASAVILHAS, 2007, p. 5). O mesmo Ca-

salvilhas nos vai dizer que a narrativa produzida por imagens, como foi o caso do Linha 

Direta – considerado por alguns autores de ciências criminais como um forte exemplo 

de sensacionalismo e influência nefasta da mídia nos julgamentos criminais (BAYER, 

2013) –, tornaria a televisão – e de, certa forma a internet – um meio de comunicação 

poderoso porque  “a decisão de mostrar umas imagens e ocultar outras, a distribuição 

das imagens ao longo da peça e a sua própria sequência permitem uma infinidade de 

possibilidades para explorar a vertente espetacular da notícia. (CASAVILHAS, 2007, p. 

7). Assim, de alguma forma, é possível justificar uma certa preocupação dos atores jurí-

dicos envolvidos no direito ao esquecimento com a maneira como a informação é narra-

da. Entretanto, acabam apelando para um viés de objetividade positivista que, se pen-

sarmos com tudo o que já se produziu sobre ciência da história, por exemplo, não existe 

e nem nunca existiu (REIS, 2011, p. 31). 

Enfim, voltemos a Foucault. Segundo ele, além desses elementos de silencia-

mento externo, existiriam outros que operariam no interior dos procedimentos discursi-

vos. Algo como a existência de discursos que fundamentam outros discursos. No exem-

plo que vimos tratando neste trabalho, seria como se os discursos jurídicos sobre o es-

quecimento funcionassem como “atos fundadores” de outros discursos práticos: 
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(...) os discursos que estão na origem de certo número de atos novos 
de fala que os retomam, os transformam ou falam deles, ou seja, os 
discursos que, indefinidamente, para além de sua formulação, são di-
tos, permanecem ditos e estão ainda por dizer. Nós os conhecemos em 
nosso sistema de cultura: são os textos religiosos ou jurídicos.(...) 
(FOUCAULT, 2015, p. 89) 

 

Nesse contexto de produção de verdade a partir atos fundadores do discurso, 

Foucault nos remete à discussão atinente ao autor dos atos de fala. Segundo ele, embora, 

desde o século XVII o fato de a questão de a narrativa ter um autor específico para se 

legitimar tenha perdido sua força, em alguns campos isso, de alguma maneira, ainda 

prevaleceria. Assim, a atribuição de uma autoria, nesses casos, seria um indicador de 

verdade. No caso do Direito ao esquecimento, quando se busca o pronunciamento do 

Supremo Tribunal Federal é, em última análise, a busca por legitimidade de um deter-

minado discurso acerca do esquecimento, além, claro, de decorrer da própria estrutura 

judiciária nacional, que, nos casos em que há matéria constitucional em pauta, pode 

chegar até aquele Tribunal. Em síntese, ao pronunciar os contornos do que seria o direi-

to ao esquecimento, marcadamente, ao estabelecer o sentido de “verdade”, a legitimida-

de decorreria, dentre outras coisas, da própria autoridade daquele Tribunal: “É o posici-

onamento do STF”, como ouvimos, diuturnamente, na prática jurisdicional. Pede-se que 

o Supremo Tribunal Federal, ao se pronunciar sobre os limites do que pode ser esqueci-

do e lembrado – mesmo que diante de um caso concreto – produza um metadiscurso a 

ser seguido. Uma metanarrativa mais abrangente. Assim, as justificativas práticas que 

precisariam ser racionais, acerca do direito ao esquecimento, podem apenas remontar ao 

desenho discursivo configurado a partir da decisão proferida. E, obviamente, isso trans-

cende ao universo do caso específico e, mais, transcende o universo do próprio direito e 

se projeta por outros campos e espaços de interação. Os contornos do direito ao esque-

cimento, fixados pelo autor autorizado, o STF, estarão presentes na consciência pública 

acerca de como se poderá, portanto, produzir e divulgar informação. O desenho do di-

reito ao esquecimento que sair da decisão do Supremo Tribunal Federal será o parâme-

tro sobre o qual se estabelecerão todas as discussões públicas que precisarem tocar o 

tema. Afinal, o intérprete autorizado já teria dito o que é a verdade, o que se pode lem-

brar, o que é histórico, o que é interesse público. Veja-se o exemplo que funcionou co-

mo epígrafe deste capítulo. 
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Na medida em que os contornos do direito ao esquecimento se estabelecem, no 

Direito e pelo Direito, as condições para entrar no discurso acerca do esquecimento, ao 

que nos parece, também ficam estabelecidas. Assim, haveria a produção de uma interdi-

ção narrativa, na medida em que, para tratar sobre o olvido como pretensão jurídica, 

haveria algumas pré-condições discursivas que, ausentes, determinariam a imprestabili-

dade de um outro discurso, paralelo, externo e, portanto, não verdadeiro. Como disse o 

próprio Foucault: “é sempre possível dizer o verdadeiro no espaço de uma exterioridade 

selvagem; mas não nos encontramos no verdadeiro senão obedecendo às regras de uma 

“polícia” discursiva que devemos reativar em cada um de nossos discursos.” (FOU-

CAULT, 2015, p. 94). Assim, na estrutura do campo jurídico, marcadamente na questão 

de definição do esquecimento a partir daquilo que houver de decisão dos Tribunais Su-

periores e, especificamente, do Supremo Tribunal Federal, estarão delimitados o aceito 

e o não aceito, na discussão sobre o que é e como se operaria o esquecimento.  

 

 

6.5. O discurso jurídico como delimitador do lembrar e do esquecer (Ou: Por que a 

mentira não se esquece?) 

 

 

Estamos insistindo que, de certa forma, haveria a produção de uma espécie de 

verdade discursiva no interior da questão do direito ao esquecimento, através dos meios 

institucionais, especialmente o jurídico, porque é nele, no universo do processo judicial 

e das categorias jurídicas, que a pretensão a ser esquecido, “deixado em paz”, desinde-

xado se colocou.  É no interior dos processos judiciais que o esquecer e o lembrar seri-

am definidos, a partir da lógica da tutela de um direito subjetivo, como o esquecimento 

está sendo pensado. Até é marcante nos textos dos juristas aqui usados como referência 

a ideia de que a pretensão ao esquecimento depende do processo para ser reconhecida 

ou não. Os atores envolvidos na discussão jurídica do esquecimento constituem o cam-

po do direito como o locus em que o tema deva ser articulado e definido. E, mais que 

isso, entendem que apenas no processo o sopesamento entre as liberdades comunicati-

vas e os direitos individuais decorrentes da privacidade podem ser devidamente coloca-
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dos vis-à-vis, para que, no espaço argumentativo do caso, possa se definir a favor de um 

ou de outro.  

Se o campo de discussão do esquecimento é o jurídico – muito embora não de-

vesse ser o único e nem o mais importante – , o produtor de sentido é o Direito e, por 

via de consequência, o gatekeeper do campo são as categorias dogmáticas do Direito. 

Isso, é obvio, produz algum tipo de interdição, porque existem regras do campo jurídi-

co, do jogo argumentativo jurídico, que precisam ser observadas para que haja quem 

fala e quem não fala, sobre o que se fala e sobre o que não se fala, produzindo, ao final, 

algum tipo de padrão discursivo. Já de muito que Nils Christie denunciava a verticaliza-

ção dos atores de justiça, que, a pretexto de buscar soluções que se pudessem repetir, 

negligenciavam as diferenças até o limite de tornar as situações iguais, a demandar o 

mesmo tipo de solução (CHRISTIE, 2011).  Até porque, as categorias jurídicas empre-

gadas para a construção da narrativa do esquecimento figuram como herméticas para 

outros campos e outros discursos e, obviamente, para outros sujeitos, interditando sua 

intervenção. De modo que há, de alguma maneira, uma das coerções do discurso: as que 

limitam seus poderes, as que dominam suas aparições aleatórias e as que selecionam os 

sujeitos que falam (FOUCAULT, 2015, p. 95). 

Enfim, se se leva pra dentro do Direito todo o espectro da discussão sobre o es-

quecimento, como parecem pretender os atores envolvidos na discussão, ao menos co-

mo ela está posta, impede-se que o tema se apresente em outros campos, sem cumprir as 

precondições discursivas para ser tomado a sério: 

O ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que fa-
lam (...); define os gestos, os comportamentos, as circunstâncias e to-
do o conjunto de signos que deve acompanhar o discurso; fixa enfim, 
a eficácia suposta ou imposta das palavras, seu efeito sobre aqueles 
aos quais se dirigem, os limites de sua valor de coerção. Os discursos 
religiosos, judiciários, terapêuticos e, em parte também, políticos, não 
podem ser dissociados dessa prática ritual que determina para os sujei-
tos que falam, ao mesmo tempo, propriedades singulares e papeis pre-
estabelecidos. (FOUCAULT, 2015, p. 95) 

 

Quanto à tradição da ideia de discurso, Foucault propõe ter havido um esforço 

na cultura ocidental para que o discurso ocupasse o menor espaço possível entre o pen-

samento e a palavra: “tomou cuidado para que o discurso aparecesse apenas como certo 

aporte entre pensar e falar, seria um pensamento revestido de seus signos e tornado visí-
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vel pelas palavras (...)” (FOUCAULT, 2015, p. 98). Ao mesmo tempo, de certa forma, 

as interações como mundo passaram a ser discursivas e, com a naturalização dessa me-

diação discursiva, o próprio discurso se naturaliza e se anula, colocando-se na ordem do 

significante. E, para a restituição de uma ordem do discurso, de modo a não temer a 

existência e funcionamento de uma discursividade existente nas práticas, dentre outras 

propostas, Foucault pretende o princípio metodológico da exterioridade. Isto é,  

Não passar do discurso para o seu núcleo interior e escondido, para o 
âmago de um pensamento ou de uma significação que se manifestari-
am nele; mas, a partir do próprio discurso, de sua aparição e de sua re-
gularidade, passar ás suas condições externas de possibilidade, àquilo 
que dá lugar à série aleatória desses acontecimentos se fixa suas fron-
teiras. (FOUCAULT, 2015, p. 101) 

 

O discurso se torna prática e como prática precisa ser pensado, no interior dos 

diversos campos em que possa se revelar, como, por exemplo, o campo jurídico. Assim, 

seria possível compreender os efeitos de um discurso científico, por exemplo, sobre 

outras práticas e outros discursos científicos. Ou, em outras palavras, na medida em que 

ordenamos o discurso jurídico, a partir das diversas interdições e aberturas de fala com 

as quais viemos trabalhando, a dúvida seria como isso repercutiria, por exemplo, no 

campo da pesquisa histórica, que é um dos problemas que a construção jurídica do es-

quecimento acabaria produzindo.  

Para que haja a pretensão ao esquecimento, como direito subjetivo decorrente 

dos direitos da personalidade, marcadamente da privacidade e da vida íntima, um dos 

elementos que a doutrina jurídica e a jurisprudência dos tribunais superiores consideram 

imprescindíveis é que o fato pretensamente esquecível precisa ser verdadeiro. A mentira 

não se esquece? Já o dissemos alhures, mas não é demais repisar: a eventualidade de 

fatos não verdadeiros não se resolve pelo esquecimento, mas pelas pretensões reparató-

rias adequadas. A tese específica da pretensão ao esquecimento só consegue operar, 

conceitual e dogmaticamente, a partir da identificação da verdade presente na narrativa 

do evento. Com vistas nisso, a questão que se coloca, portanto, é: o que se tem por ver-

dade, nesse contexto?  

Depois de tudo quanto dissemos neste capítulo, entendemos que a construção do 

verdadeiro, no contexto do esquecimento, é uma das peças-chave. Primeiramente, para 

o fechamento do esquecimento como um conceito jurídico, a partir da prerrogativa de se 
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poder ou não narrar publicamente eventos que sejam verdadeiros. Ou se, no final, ser 

verdadeiros – no sentido de sua verificabilidade factual – não é o bastante, devendo 

existir, pois, uma forma narrativa verdadeira, segundo os atores jurídicos envolvidos na 

discussão sobre a pretensão ao olvido. Isso faria com que, de certa forma, o Direito se 

tornasse, nos casos do esquecimento, um censor dos modos de construir, textualmente, a 

transmissão de uma informação. Em segundo lugar, a pretensão de verdade colocada 

nessa discussão também significa o silenciamento de alguns agentes, na medida em que 

se estabelece quem pode falar e quem não pode falar, a partir das estruturas da verdade 

e da da narrativa. Isso é, assim como certos temas, ainda que supostamente verdadeiros, 

não possam ser contados de uma determinada forma, também existem os agentes que 

não poderiam contar, narrar o acontecimento, em razão de sua própria interdição nos 

atos de fala. 

Trazer toda a discussão sobre o esquecimento, que projeta na esfera pública um 

número grande de efeitos, para dentro do universo jurídico, de certo modo também ope-

ra algum silenciamento narrativo: na medida em que as regras do jogo de fala são as 

regras jurídicas,  do campo jurídico, com os gatekeepers jurídicos, interditam-se outras 

formas de pensar que poderiam ser decisivas para uma melhor compreensão acerca do 

que se fala quando se trata das questões sobre a pretensão a ser “deixado em paz”. 

Marcadamente, é importante lembrar: o direito ao esquecimento tem sido cons-

truído, pelo Direito, a partir de algumas categorias e conceitos que não lhe são próprios, 

que não são exatamente e exclusivamente jurídicas. E, até por isso, não são usualmente 

tematizadas pelos operadores jurídicos. Os usos do tempo e da historicidade, por exem-

plo, são comuns nos discursos jurídicos e, entretanto, são feitos da maneira como esses 

agentes jurídicos pretendem conceber esses conceitos. Mas, em última instância, reme-

tidos à História nos casos paradigma desta pesquisa, não dialogam com a História.  E 

nem reconhecem sua própria historicidade. Temos insistido com o argumento principal 

desta tese: se o direito ao esquecimento se pretende constituído, no interior do Direito, a 

partir de categorias que não são jurídicas, deveria haver uma abertura para a compreen-

são dessas categorias no locus onde elas são desenvolvidas, pensadas e metodologica-

mente funcionalizadas. Dessa forma, com a abertura do discurso, os efeitos da pretensão 

ao esquecimento seriam melhor pesados, antes de impactar a vida de todos, na esfera 

pública e, destacadamente, na pesquisa científica, a publicação acadêmica e a divulga-

ção de informações. 
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Ao final da análise das propostas dos diversos atores envolvidos na tese do direi-

to ao esquecimento, verificamos algo que nos pareceu relevante: a falta de historiciza-

ção da própria noção de verdade, tratando-a como um dado. Para superar isso, seria ne-

cessário – achamos – que a discussão acerca desse ponto específico na tese do direito ao 

esquecimento levasse em consideração, fundamentalmente, dois aspectos: a) a impossi-

bilidade do passado com um ser encontrável pela pesquisa histórica, de modo a que se 

percebesse que a narrativa acerca de um objeto não é o objeto; b) a percepção de que a 

verdade é um processo de construção discursiva, como qualquer outro, sustentado nas 

condições metodológicas de sua realização e expressada  em relações de poder e que 

não é uma ou outra forma narrativa que confere estabilidade àquilo que se narra. 

No que concerne ao tema de nossa pesquisa, o direito ao esquecimento, essa ló-

gica da historicidade da verdade histórica aponta para um dos pontos mais importantes 

acerca da pretensão a ser esquecido: o interesse público gerador de relevância histórica 

do fato, como falamos. Se a verdade histórica é também histórica, a relevância de um 

determinado fato é também histórica. Mas o direito ao esquecimento parte de uma lógi-

ca de relevância objetiva e a priori, como tivemos a oportunidade demonstrar. 
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CAPÍTULO 7 – HISTORICIDADE A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE UMA 

NOÇÃO DE DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

 

Na construção que fazemos neste trabalho, assumimos que, do ponto de vista da 

aplicação jurisprudencial e da construção teórica do direito ao esquecimento, haveria 

pelo menos quatro vieses distintos: o esquecimento como decorrência dos direitos da 

personalidade; o direito público a não esquecer; o esquecimento como reconciliação 

social decorrente da ressocialização exigida na pena criminal; e o direito ao esqueci-

mento como direito ao controle informacional. Até por isso, no capítulo quarto desta 

tese, nos propusemos a construir alguma tipologia acerca dessas formas de ser do es-

quecimento como direito. Levando em conta que, neste trabalho, fizemos o recorte por 

tratar dos aspectos individuais do direito ao esquecimento, consectário de uma narrativa 

histórica a partir do comum, do cotidiano, um dos principais embaraços na relação entre 

Direito e História por nós encontrado foi justamente a maneira como a historicidade é 

pensada e descrita por esses atores jurídicos, cada um em seu papel específico: a doutri-

na e a jurisprudência.  

Por ocasião de seu voto, na condição de relator do Recurso Especial Nº 

1.335.153/RJ, acerca da pretensão reparatória deduzida em juízo Jurandir Gomes Fran-

ça, no contexto da Chacina da Candelária, o Ministro Luis Felipe Salomão expediu o 

seguinte raciocínio, que passou a fazer parte da ementa do Acórdão: 

4. Não obstante isso, assim como o direito ao esquecimento do ofen-
sor – 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. (BRASIL, 2013 p. 2) 

 

Na sequência, nas razões de seu voto, o Magistrado passa a construir os funda-

mentos para sua decisão a partir de uma certa ideia de historicidade e de acontecimentos 

históricos. Como se verá na sequência, fica evidenciada, em seu arrazoado, a maneira 
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como ele compreende a condição de “históricos” de certos eventos e como essa suposta 

historicidade daria sustentação para a tese do esquecimento.1: 

9.1. Não há dúvida de que a história da sociedade é patrimônio imate-
rial do povo e nela se inserem os mais variados acontecimentos e per-
sonagens capazes de revelar, para o futuro, os traços políticos, sociais 
ou culturais de determinada época. (...) Nessa linha de raciocínio, a re-
cordação de crimes passados pode significar uma análise de como a 
sociedade - e o próprio ser humano - evolui ou regride, especialmente 
no que concerne ao respeito por valores éticos e humanos, assim tam-
bém qual foi a resposta dos aparelhos judiciais ao fato, revelando, de 
certo modo, para onde está caminhando a humanidade e a criminolo-
gia.  

 

Primeiro destaque: segundo o raciocínio do Ministro-Relator, e isso se repetirá o 

longo de toda a discussão, a narrativa histórica tem um papel importante de demonstrar 

a transformação da humanidade. Olhando para aquilo que chamou de “valores éticos”, 

demonstra um interesse marcado por uma história que funciona como instrutora para o 

agir, como trataremos a seguir. 

E, de fato, é com uma inegável sensação de progresso ético e moral 
que as páginas de Cesare Beccaria são lidas atualmente, quando dão 
notícia de um gênero particular de delito: (...) O que se espera é mes-
mo que as futuras gerações, por intermédio do registro histórico de 
crimes presentes e passados, experimentem idêntico sentimento de 
evolução cultural, quando, na posteridade, se falar em Chacina da 
Candelária, Chacina do Carandiru, Massacre de Realengo, Doroty 
Stang, Galdino Jesus dos Santos (Índio Galdino-Pataxó), Chico Men-
des, Zuzu Angel, Honestino Guimarães ou Vladimir Herzog. 

 

Na sequência, alinhavando sua forma de pensar, o Ministro demonstra perceber 

um papel essencialmente moral da História. Quer dizer, especialmente no que é perti-

nente aos crimes, a memória histórica desses tem a tarefa de ensinar às futuras gerações 

o sentido do desenvolvimento de uma consciência moral coletiva, de que seria guardiã a 

História.  

Há, de fato, crimes históricos e criminosos famosos, mas também há 
crimes e criminosos que se tornaram artificialmente históricos e famo-
sos, obra da exploração midiática exacerbada e de um populismo pe-
nal satisfativo dos prazeres primários das multidões, que simplifica o 
fenômeno criminal às estigmatizadas figuras do "bandido" vs. "cida-

 
1 Tomamos a liberdade de fazer essa longa transcrição por entender que era imprescindível o contato 
direto com o pensamento expedido pelo Ministro-Relator a fim de que se pudesse desenvolver, de forma 
mais direta, a crítica pretendida.  
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dão de bem". No ponto, faz-se necessário desmistificar a postura da 
imprensa no noticiário criminal, a qual - muito embora seja uma insti-
tuição depositária de caríssimos valores democráticos - não é movida 
por um desinteressado compromisso social de combate ao crime. 

 

Aqui, um dos pontos principais dos argumentos que se desenvolvem na sequên-

cia: existem fatos – criminosos – genuinamente históricos e outros que não o são. De 

modo que os primeiros não possam ser esquecidos. Os segundos, sim. O critério dessa 

historicidade genuína de um fato criminoso é aquilo que os atores jurídicos envolvidos 

no direito ao esquecimento chamarão de “interesse público” e sobre o qual tratamos a 

seguir. Além do mais, fica evidente a discussão que travamos no capítulo anterior: a 

historicidade de um fato não pode ser construída à custa de narrativas não autorizadas. 

E, como já o dissemos, a imprensa – o jornalismo – acaba sendo atingida por essa forma 

de pensar. Até porque, como já se sabe, os casos-paradigma desta tese são situações em 

que a atividade jornalística da TV Globo foi colocada em dúvida, em xeque. Outra coisa 

é preciso marcar: para o Ministro, a historicidade de um fato está nele mesmo – mais 

um em-si, como o passado. É um dado a priori. Tanto que, como se extrai de sua fala, a 

imprensa seria responsável naqueles casos por construir historicidades artificiais. Se há 

historicidades artificiais é porque as há reais.  

Essa tensão historicidade real versus historicidade artificial é bastante significa-

tiva. Como trataremos a seguir, uma vez mais vemos o Direito trazendo para si o lugar 

da construção discursiva do sentido da própria forma de ser da História. Em outras pa-

lavras, o Direito, no caso da tese do esquecimento, constrói para si uma História em que 

a História não se reconhece. Disso, uma de duas hipóteses: ou está discrônico em rela-

ção à própria pesquisa historiográfica e, por isso, desconexo com a forma como a Histó-

ria se pensa, no século XXI; ou, por outro lado, depende dessa discronia para construir 

suas próprias categorias sobre uma história mais “sólida”, típica de outros modelos his-

toriográficos, como aqueles dos séculos XIX e início do XX. Talvez um modelo de his-

toriografia dos grandes fatos de grandes homens fosse mais adequado para a proposta 

expedida pelo Ministro. Uma pesquisa historiográfica que relativiza, que historiciza 

seus próprios pressupostos e conclusões talvez não dê a estabilidade necessária para o 

argumento dos Tribunais Superiores, no tema do esquecimento.  

Uma vez mais, vejamos o que disse o Ministro: 



251 
 

 
 

Com efeito, a historicidade de determinados crimes por vezes é edifi-
cada à custa das mencionadas vicissitudes, e, por isso, penso que a 
historicidade do crime não deve constituir óbice em si intransponível 
ao reconhecimento de direitos como o vindicado nos presentes autos. 
Na verdade, a permissão ampla e irrestrita a que um crime e as pesso-
as nele envolvidas sejam retratados indefinidamente no tempo – a pre-
texto da historicidade do fato – pode significar permissão de um se-
gundo abuso à dignidade humana, simplesmente porque o primeiro já 
fora cometido no passado. (BRASIL, 2013, p. 3) 

 

E, com isso, chegamos a cerne do problema: ainda que alguns eventos possam 

ser categorizados como históricos, dentro do raciocínio de uma historicidade genuína, 

isso não é suficiente para impedir seu esquecimento. Como vimos insistindo ao longo 

de todas essas páginas, o esquecimento, aos moldes como vem sendo construído no in-

terior do direito brasileiro é um ajuntamento de outros elementos, além da própria histo-

ricidade. Em síntese, mesmo “genuinamente histórico” e “verdadeiro”, um determinado 

acontecimento pode ser jurisdicionalmente esquecido. E já insistimos mais de uma vez: 

os requisitos para o reconhecimento do direito ao esquecimento parecem fazer mais 

sentido separados do que juntos. 

Essa transcrição anterior faz parte do argumento utilizado pelo Ministro Luis Fe-

lipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, para prover o recurso de Jurandir Gomes 

França, no chamado caso da Chacina da Candelária. Por ser um resumo de quase todas 

as teses sobre tempo e historicidade na narrativa do esquecimento como direito, ao me-

nos para casos semelhantes ao de Jurandir, acreditamos que era necessário tentar enta-

bular algum diálogo com essas formulações, a fim de compreendermos a relação que a 

tese do direito ao esquecimento estabelece entre o Histórico e o não Histórico, especi-

almente a partir da lógica do interesse público, que seria o forte parâmetro de identifica-

ção do que pode e o que não pode ser esquecido. Uma historicidade baseada no conceito 

de interesse público, como se verá, pauta toda a discussão. Com base nesse conceito 

jurídico – interesse público – os envolvidos no direito ao esquecimento constituem uma 

interessante categoria: o não-histórico e, portanto, não-narrável. Como mencionamos 

enquanto tratávamos sobre a verdade, aparentemente, há uma interdição discursiva mui-

to mais do que a proteção a direitos. A formação de um espaço do não-histórico, além 

de artificial, visto que o não-histórico é um não-ser, é a definição arbitrária e autoritária 

de um recorte nas narrativas. Uma interdição, afinal.   
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No presente capítulo, pretendemos enfrentar a forma narrativa que o Direito 

apresenta para justificar o esquecimento, separando eventos-fatos-crimes genuinamente 

históricos de outros que, por não o serem, podem ser esquecidos. Essa historicidade 

problemática é o que nos interessa, no que se segue. 

Para que seja possível argumentar, decidimos fazê-lo em duas partes, conectan-

do-as ao final: a) analisar o discurso de fatos considerados históricos ou não históricos 

pelo julgamento do Superior Tribunal de Justiça nos casos Aída Curi e Chacina da Can-

delária, ainda considerados paradigmas, bem como analisar algumas das decisões do 

Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça acerca do esquecimento cri-

minal e na dogmática jurídico-penal; b) compreender a forma como os principais textos 

de dogmática jurídica justificam fatos que possam ser esquecidos ou não, a partir da 

lógica da historicidade decorrente do interesse público. 

 

 

7.1. A historicidade como reflexo do interesse público e seu fundamento do Direito ao 

Esquecimento 

 

 

É comum que a tese do direito ao esquecimento seja sustentada no argumento de 

que existam fatos genuinamente históricos, diversos daqueles que não ostentariam tal 

condição. Crimes genuinamente históricos, eventos genuinamente históricos, pessoas 

genuinamente históricas. E essa historicidade, além do que dissemos acima, estaria, 

também, alicerçada no interesse público havido no fato a se esquecer ou não. Assim, 

para aqueles acontecimentos sobre os quais restasse um especial relevo, a tese do esque-

cimento não poderia socorrer seus personagens. A partir daí, estaria demarcada uma 

sobrelevação, nessas situações, do direito público à informação em relação ao direito 

privado à intimidade. A lógica seria a seguinte: tendo em vista que o Direito ao esque-

cimento precisa ser sopesado, caso a caso, com as liberdades informativas, nas situações 

concretas em que aquele que pretende a desindexação, apagamento, esquecimento esti-

ver envolvido em um determinado acontecimento, um dos elementos a se considerar 

nessa ponderação é se, naquele caso específico, há interesse público nele. Se houver, 
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faz-se com que se penda para o direito à informação em detrimento ao direito subjetivo 

ao controle informacional. A balança pesa para o lado oposto, quando o interesse públi-

co não estiver presente.  

Dentre outros, marcadamente os constantes do artigo 37, da Constituição da Re-

pública Federativa do Brasil2, o Direito Administrativo brasileiro rege-se pelo princípio 

da supremacia do interesse público sobre o particular, que serviria  para “legitimar o 

desequilíbrio nas relações jurídicas entre a Administração e os administrados, sempre 

em favor da primeira” (BAPTISTA, 2003, p. 182). No contexto do Direito ao Esqueci-

mento, o interesse público torna-se elemento de sopesamento das possibilidades de sua 

aceitação ou não. Isto é, como já se viu à exaustão nas decisões dos Tribunais Superio-

res e nas falas dos diversos atores envolvidos na discussão pública acerca da prerrogati-

va de ser esquecido, um dos pontos fundamentais é, justamente, determinar que, sobre 

fatos acerca dos quais pese um interesse público, não se poderia reconhecer um subjeti-

vo direito a ser “deixado em paz”. Assim, haveria eventos com interesse público e ou-

tros que não o teriam. De modo que, somente a partir da ponderação do interesse é que 

se poderia fazer o julgamento da possibilidade ou não do olvido.  

É possível encontrar essa narrativa em todos os julgados que se utilizam, neste 

trabalho, como paradigmas. No julgamento do Recurso Especial do caso Aída Curi, o 

Ministro Luis Felipe Salomão, profere o seguinte raciocínio: 

9.2. Quanto ao interesse público subjacente ao delito, assim também 
na cobertura do processo criminal, cumpre ressaltar que, pelo menos 
nos crimes de ação penal pública, esse interesse sempre existirá, caso 
contrário nem seria crime, e eventuais violações de direito resolver-se-
iam nos domínios da responsabilidade civil. (BRASIL, 2013, p. 5) 

 

Antes de avançar, vale o esclarecimento e, talvez, a discordância, visto haver um 

certo cruzamento de conceitos que pode operar alguma confusão. Bom, os crimes, no 

Direito Penal brasileiro, ou se processam por ação pública ou por ação privada. Essa 

divisão leva em consideração os legitimados ativos a propor a demanda judicial, isto é, 

aqueles que têm o direito de pleitear a aplicação da lei, no caso concreto, diante da prá-

tica de um ilícito penal. Em regra, os delitos se apuram por ação pública. Isso quer dizer 

 
2Art. 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:  
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que o legitimado a propor a ação é o Ministério Público, na forma do que disciplina o 

artigo 129, I, da Constituição da República3. Doutrinariamente, justifica-se essa opção 

em razão dos interesses a se proteger. Quer dizer, se todo crime representa uma lesão ou 

ameaça de lesão a um bem jurídico – interesse culturalmente importante, num dado 

momento histórico de uma comunidade concreta – aqueles ilícitos que atingissem os 

interesses mais caros, mais relevantes, deveriam ser tutelados pela via da ação pública, 

deixada a cargo do próprio Estado, e não vinculada à conveniência da vítima, como é 

nos casos de ação penal privada. Esta última, excepcional que é, fica a cargo do ofendi-

do, em regra, e depende sua vontade para que o ilícito seja perseguido judicialmente, 

vigorando, pois, a conveniência e a disponibilidade desses titulares.  

Qual o raciocínio, pois: se o crime é de ação penal pública, isto é, processado 

por órgãos de Estado – o Ministério Público – é porque o bem jurídico tutelado é rele-

vante o bastante para retirar a legitimidade do particular e atrelá-la ao próprio persecutor 

público. Se é assim, esses crimes têm, de per se, relevância pública, interesse público. 

Seria algo de sua própria natureza a presença desse interesse e relevância que culmina-

riam com sua historicidade, utilizando a forma de pensar expedida acima. Isto é, o ser 

histórico desses crimes decorre da categoria jurídica em que se encontram. Uma vez 

mais, o direito usando suas estruturas dogmáticas para operar a catalogação de situações 

da vida.  

O porquê da discordância com esse ponto de vista, ao menos de passagem, está 

na lógica do sistema jurídico-penal brasileiro: praticamente todos os crimes se proces-

sam por ação pública. Quase nenhum opera por ação penal privada. Apenas aqueles em 

que o valor violado – o mencionado bem jurídico – for daqueles em que os impactos na 

ambiência social são sopesados pelo direito como sendo diminutos. Mesmo assim, esse 

critério beira o anedótico, já que depende, no final, do que estiver expresso na lei, para o 

caso. De modo que pode, perfeitamente, haver crimes que violem interesses que se pos-

sam considerar bem particulares e se processar por ação privada. Em verdade, o que 

parece, a partir da experiência com a labuta com o Direito Penal brasileiro e seus muitos 

tipos, é que há uma aleatoriedade nisso, com uma preferência, demonstrada em recentes 

alterações legislativas, pelo monopólio do Ministério Público em relação à ação penal. 

Assim, no final das contas, não há delitos sem essa tal relevância pública que gera um 

 
3Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação 
penal pública, na forma da lei; 
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interesse público que culmina na historicidade do fato. O raciocínio, pois, fica, na práti-

ca, falacioso.  

Retomemos: o esquecimento não poderia ser utilizado por pessoas envolvidas 

em situações em que houvesse interesse público, pois. Talvez a grande chave do racio-

cínio aí trazido fosse, justamente, identificar os contornos do que o Direito brasileiro 

chama de interesse público e como esse operaria funcionalmente no interior da prática 

jurisprudencial que pretende oferecer uma resposta concreta às pretensões de esqueci-

mento. O que se tem visto é que, especialmente nos julgamentos-paradigma do Superior 

Tribunal de Justiça, se o fato se reveste de interesse público, teria uma historicidade 

intrínseca e não poderia ser esquecido. De modo que o interesse público seria algo já 

ínsito e pretérito: ínsito ao fato e pretérito ao julgamento que se pudesse futuramente 

fazer dele. A grande dificuldade, enfim, seria estabelecer um conceito seguro do que 

fosse o chamado interesse público, que pudesse funcionalizar o exercício de um direito 

ao esquecimento.  

Isso está, por exemplo, nas lições extraídas da discussão trazida pela doutrina do 

Direito. Ao tentar fixar os contornos necessários para o reconhecimento do Direito ao 

Esquecimento, Viviane Maldonado vai dizer que “a informação que se acha inserida no 

âmbito do direito de informação é aquela que ostenta interesse público.” (MALDONA-

DO, 2017), vez que “o esquecimento sobre fatos que envolvem interesse público não 

pode ser visto como um direito fundamental” (SARMENTO, 2015)4. Às vezes, a men-

ção ao interesse público aparece, na doutrina, em forma de réplica aos críticos de uma 

aceitação ampla do direito ao esquecimento. Anderson Schreirber, por exemplo, ao pro-

por respostas a supostas dificuldades de aplicação do direito esquecimento, destacada-

mente aquelas relacionadas à ideia de que esquecer, nesse contexto, fosse um impediti-

vo da memória, propõe que “(...) o direito ao esquecimento não é um direito de impedir 

análises ou comentários sobre fatos ou acontecimentos relevantes para a memória de um 

povo” (SCHREIBER, 2017), o que se esqueceria seriam “informações destituídas de 

qualquer interesse público” (SARLET, 2019, p. 123). Fica evidenciado que, no contexto 

jurídico do esquecimento, o interesse público é um importante fiel para verificar, na 

 
4 “Como já ressaltado, é natural e compreensível que as pessoas desejem o olvido coletivo dos fatos em-
baraçosos do seu passado. Daí, porém, não se segue que tenham um direito a isso, quando tais fatos en-
volverem algum interesse público. Menos ainda que tenham um direito com peso suficiente para justificar 
tão forte restrição às liberdades comunicativas.” (SARMENTO, 2015) 
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balança da história, a relevância de determinados fatos. Historicidade e interesse público 

acabam por se confundir, nesse contexto.  

Entre os Administrativistas, graça bastante dúvida acerca do que seja interesse 

público: 

Não é incomum, da mesma forma, que o legislador lance mão da pró-
pria locução interesse público, ou de similares, como interesse nacio-
nal, interesse social, bem comum etc. Tais expressões, no entanto, 
conforme se tem frequentemente apontado, apresentam um conteúdo 
de difícil determinação. (BAPTISTA, 2003, p. 196) 

E mais: 

O interesse público, por exemplo, tem sido considerado um conceito 
estritamente político (diretiva político-adminsitrativa), como um con-
ceito discricionário por excelência, como um conceito que em certos 
casos poderia atribuir um poder discricionário, como um conceito que 
atribui uma ‘margem de atribuição’ e, finalmente, como não passando 
de um mero conceito que, como qualquer outro, não atribui ao seu in-
térprete e  aplicador qualquer poder discricionário ou margem de 
apreciação, mas, antes, um poder estritamente vinculado. Todas estas 
posições têm sido sustentadas por diferentes autores da mais elevada 
estirpe e pelos tribunais superiores, um pouco por toda a parte. (SOU-
SA apud BAPTISTA, 2003, p. 196/197) 

 

A indeterminabilidade desse conceito5, como se está demonstrando por ora, fez 

com que Patrícia Baptista, no trabalho que nos serve por norte neste momento, concluís-

se que de interesse público tivesse seu conteúdo apropriado pela própria Administração, 

que passaria a ter a alçada para definir ela mesma o conteúdo desse interesse (BAPTIS-

TA, 2003, p. 197). Posto que indeterminado, o interesse público só se conheceria na 

situação concreta em que fosse tematizado e, mais que isso, com a prevalência da pers-

pectiva da Administração a seu respeito.  

Não pode escapar à nossa análise a lógica que está por detrás da discussão aqui 

colocada: um choque entre o privado e o público, entre o interesse coletivo (público) e o 

interesse próprio (privado). Interessantemente, esse enfrentamento – público versus pri-

vado – é uma constante em tudo quanto se tem apresentado, no Brasil, acerca do Direito 

 
5 A despeito de não ser um conceito exato, aspecto que leva a doutrina em geral a configurá-lo como 
conceito jurídico indeterminado, a verdade é que, dentro da análise específica das situações administrati-
vas, é possível ao intérprete, à luz de todos os elementos do fato, identificar o que é e o que não é interes-
se público. Ou seja: é possível encontrar as balizas do que seja interesse público dentro de suas zonas de 
certeza negativa e de certeza positiva. Portanto, cuida-se de conceito determinável. (CARVALHO FI-
LHO, 2017) 
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ao esquecimento. Como já mencionado, a discussão fundamental, inclusive, está na co-

locação dele como um direito da personalidade – privado, pois – ou uma questão relaci-

onada ao direito de informação – público, por seu lado. Interessante, insista-se, porque é 

justamente esse o equívoco apontado por Stefano Rodotà (2008), ao anunciar a utiliza-

ção de ferramentas velhas para problemas novos, já que “por vezes, aliás, tem-se a sen-

sação de que cresce a distância entre o velocíssimo mundo da inovação tecnológica e 

aquele lentíssimo do planejamento sócio-institucional.” (RODOTÀ, 2008, p. 42) Vol-

tamos, oportunamente, a essa discussão. 

Mas, retomando, a lógica proposta pelos personagens principais da disputa nar-

rativa sobre a construção operativa do direito ao esquecimento nos tribunais brasileiros 

parece parametrizar-se pela oposição público e privado. Estamos de acordo com Patrícia 

Baptista quando afirma a inaplicabilidade dessa ideia aos dias de hoje. Isto é, “a indiscu-

tível elevação de inúmeros interesses privados à condição de direitos fundamentais 

constitucionalizados inviabiliza a sua submissão a priori aos interesses públicos eleitos 

pelo legislador ordinário” (BAPTISTA, 2003, p. 199). Houve, na contemporaneidade, 

uma mudança estrutural das esferas pública e privada, de modo que, certos interesses, 

que ocupavam o espaço privado, se publicizaram, e outros, o inverso. Valores que se 

punham da porta para fora foram trazidos porta a dentro. Assim, seguindo ainda a inspi-

ração de Rodotà (2013), o mais honesto seria que se confessasse a própria instabilidade 

da vida prática – pública ou privada – e a historicidade do próprio fenômeno jurídico 

que, como não poderia ser diferente, precisa se entender com o mundo ao seu redor.    

Aparentemente, os discursos jurídicos consolidados na fala dos diversos atores 

envolvidos na tentativa de formulação de um conceito e forma de operação do direito ao 

esquecimento, na ordem jurídica nacional, traduzem uma noção de esfera pública, a que 

Rodotà (2013) e Habermas (2003), vão chamar de esfera pública burguesa, que estaria 

caraterizada, essencialmente, por uma noção de consciência crítica da estrutura social e 

das decisões políticas que atingiriam o coletivo – que acaba por cunhar expressões co-

mo a também anódina “bem comum” – “A tarefa política da esfera pública burguesa é a 

regulamentação da sociedade civil”. (HABERMAS, 2003, p. 69). De tal forma, que o 

privado é aquilo que está fora do interesse público e a esfera pública é formada pelas 

pessoas privadas reunidas no espaço público (HABERMAS, 2003, p. 42). Em outras 

palavras, ainda seguindo o pensamento de Stefano Rodotà, essa forma de ver a esfera 
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privada como um espaço de interdição, equivalente a uma noção de propriedade, não se 

sustenta hoje (RODOTA, 2013)  

Um dos administrativistas mais festejados no Direito brasileiro, Celso Antônio 

Bandeira de Mello, também um dos mais referenciados quando o assunto é a definição 

de interesse público, apresenta sua compreensão acerca do tema da seguinte forma – 

vale a transcrição, até para que se possa argumentar acerca dela: 

É que, na verdade, o interesse público, o interesse do todo, do conjun-
to social, nada mais é que a dimensão pública dos interesses individu-
ais, ou seja, dos interesses de cada indivíduo enquanto partícipe da so-
ciedade (entificada juridicamente no Estado), nisto se abrigando tam-
bém o depósito intertemporal destes mesmos interesses, vale dizer, já 
agora, encarnados eles em sua continuidade histórica, tendo em vista a 
sucessividade das gerações de seus nacionais. (MELLO, 2009, p. 60) 

 

E o autor vai mais longe: 

Donde o interesse público deve ser conceituado como o interesse re-
sultante do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente 
têm quando considerados em sua qualidade de membros da Sociedade 
e pelo simples fato de o serem. (MELLO, 2009, p. 61) 

 

Enfim, o interesse público fica compreendido como a projeção pública dos inte-

resses individuais, coletivizando-se na esfera pública e corporificando-se no próprio 

Estado. Se formos longe com essa definição acabaremos por identificar o interesse pú-

blico com o interesse político. O que, no contexto do que estamos investigando, uma 

vez mais transformaria a História em História Política, apenas.  

E como essa discussão se coloca, no Brasil, na construção da ideia acerca do Di-

reito ao esquecimento, especialmente nos debates dos casos paradigma? Vejamos. 

Quando a família de Aída Curi interpôs, em novembro de 2010, frente ao Supe-

rior Tribunal de Justiça, o recurso especial acerca da ação de indenização que movia 

contra a TV Globo Ltda., um dos argumentos expedidos foi:  

A notoriedade, em suma, não possuiria o condão de livrar a recorrida 
do seu dever de respeitar o patrimônio dos recorrentes, ressarcindo-os 
pela utilização ilegal do mesmo. Eventual interesse público – o qual, 
in casu, seria inexistente – não justifica exploração comercial do pa-
trimônio personalíssimo. (BRASIL, 2013, p. 15) 
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Assim, a família de Aída parte da pressuposição de que não haveria um interesse 

público, cinquenta anos depois, na vida e morte da moça, transformando a narrativa da 

TV Globo em apenas “exploração comercial” daquilo que a fazia sofrer.  

Em suas contrarrazões recursais, a TV Globo, sobre o tema, replica: 

Tergiversa, ainda, que o artigo 188, inciso I do Código Civil afasta a 
possibilidade de se enquadrar como ilícito ato praticado no regular 
exercício da atividade jornalística e que, na hipótese, divulgou única e 
exclusivamente fatos verdadeiros e de interesse público, não necessi-
tando de autorização expressa dos recorrentes para a exibição do pro-
grama. (BRASIL, 2013, p. 18) 

 

Para a TV Globo, portanto, haveria o tal “interesse público” na representação no 

Linha Direta da trajetória de Aída.  Assim, é possível verificar-se que o interesse públi-

co ou não no caso Aída Curi, transformado em episódio de programa de televisão pela 

recorrida, é um ponto controvertido e que precisaria ser enfrentado, para o julgamento 

apresentado perante o Supremo Tribunal Federal. Uma vez definido que haveria esse 

interesse, aparentemente, se resolveria a querela acerca da historicidade do fato.  

Na já referida audiência pública acerca do direito subjetivo ao esquecimento, 

conduzida no interior do STF, o assunto do interesse público foi pisado e repisado pelos 

diversos atores jurídicos e não-jurídicos ali envolvidos. O próprio advogado da família 

Curi retomou a discussão, mais ou menos nos mesmos termos de suas razões de recurso, 

insistindo que o acatamento da tese do esquecimento não interferiria naquilo que ele 

chamou de questão histórica “por ser um requisito da sua configuração, nas notícias 

relevantes, atuais, de interesse público - não interesse do público, mas de interesse pú-

blico -,(...)” (STF,  2017, p. 27). E vai ainda mais longe: 

No nosso sistema constitucional, seria razoável considerar que uma 
veiculação de uma notícia que não seja contemporânea, não tenho in-
teresse público evidente, não se trate de um fato histórico, mas verda-
deiramente histórico? Crimes como o de Aída - houve o crime de Aída 
e houve vários, o de Aída teve sua repercussão, por questões de onde 
foi feito, por quem foi cometido etc. -, data vênia, não é histórico. His-
tórico são Dom Pedro II e pessoas desse naipe. (STF, 2017, p. 30) 

 

Percebamos a insistência na configuração de uma historicidade baseada no inte-

resse público de eventos políticos. Mais que isso, em seu argumento, o Advogado da 

Família Curi pugna que casos como o de Aída, ocorrido num distante ano de 1958, não 
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têm interesse público, não sendo, como disse “verdadeiramente histórico”, já que, “ver-

dadeiramente históricos” seriam os fatos atrelados a personalidades de Estado, esses 

sim, relevantes. Nisso é possível ver parte do argumento: o interesse público, que daria 

historicidade a eventos impossíveis de serem atingidos pelo direito ao esquecimento, 

está preso à noção de relevância público-política dos agentes envolvidos, fazendo crer 

que a História como investigação só se dedicaria a esse tipo de narrativa: narrativas pú-

blicas de uma história política com finalidade política, como dissemos ao longo desta 

exposição. Parece que, além de ser uma instância que arvora em julgadora do Histórico, 

a narrativa jurídica produzida por esses atores descreve de novo uma História que se 

poderia chamar, uma vez mais, de positivista (BLOCH, 2001, p. 7; REIS, 2011, p. 37), 

dentre outras coisas identificada por um apoio em “fatos, grandes nomes e heróis” 

(BLOCH, 2001, p. 7): 

Na educação cívica, os fatos históricos e os grandes homens são cui-
dadosamente reconstituídos e embalsamados para a instrução da ju-
ventude. Faz-se uma “história comemorativa”, que legitima os rituais 
cívicos. Nesses rituais, realizados nas datas (dia e mês) que coincidem 
com as do evento passado, quando os grandes heróis produziram os 
seus grandes feitos, procura-se a coincidência do “atual com o eterno”, 
em um presente intenso. (REIS, 2011, p. 37) 

 

A ausência de historicidade, pois, da vida e morte de Aída Curi, segundo o ad-

vogado da família, estaria, justamente, na suposta irrelevância dessa trajetória concreta 

para uma narrativa política, em que a História, ainda segundo ele, deveria deitar suas 

intenções, transformando o trabalho da História, aparentemente, numa narração de 

eventos “políticos, administrativos, diplomáticos, religiosos, considerados o centro do 

processo do processo histórico (...)” (REIS, 2011, p. 24) 

E há mais: no raciocínio do causídico existe um segundo ponto, que dialoga com 

outros temas já tratados nessa tese, especialmente a autorização para produzir narrativas 

e a contemporaneidade da informação. Veja-se: Algranti afirma que eventos contempo-

râneos à narrativa possuem relevância jornalística. E relevância jornalística reflete inte-

resse público. À medida que o fato vai se distanciando cronologicamente, essa capaci-

dade de informação jornalística evanesce e, com isso, sua relevância se transfere para a 

historicidade. Historicidade contida no mesmo interesse público. Parece, claramente, 

que andamos em círculos na busca por compreender a racionalidade externada nesses 

discursos.  
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Se o ponto foi levantado pelo procurador da família Curi, como fundamento de 

seu pleito, obviamente foi enfrentado pelo defensor da recorrida, a TV Globo Ltda. Dois 

momentos são importantes para verificar a tentativa de confrontar esse argumento: as 

contrarrazões do recurso e, também, a fala desse mesmo procurador na audiência públi-

ca. Em sua defesa, nas contrarrazões, a Rede Globo Ltda afirmou: 

A recorrida exigiu em sua programação uma série denominada “Linha 
Direta Justiça”, na qual foram abordados casos criminais de grande 
repercussão, isto é, crimes e julgamentos que despertaram a atenção 
de toda a sociedade e se tornaram fatos de interesse público, acompa-
nhados e noticiados por toda a imprensa nacional e até mesmo inter-
nacional à época em que ocorreram. Sem dúvida alguma, tais marcan-
tes episódios, por suas características e pela mobilização social que 
geraram, fazem parte da história brasileira. (BRASIL, 2016, p. 1238) 

 

Vejamos a tradução de interesse público produzida pela TV Globo: repercussão, 

atenção da sociedade, potencial de ser noticiado, características típicas do próprio fato. 

A junção desses elementos, ao menos do ponto de vista da narrativa da recorrida, seria 

suficiente para dar ao fato o interesse de que dependeria para ser contado por ela.  

E, ainda: 

Não é demais lembrar que o assassinato de Aída Curi foi um verdadei-
ro marco em sua época. Em razão do brutal crime e do rumoroso jul-
gamento dos acusados, foram – e até hoje são – amplamente discuti-
dos no país questões que fazem parte da realidade e do universo de in-
teresses de toda a coletividade, tais como, a violência contra as mulhe-
res, a impunidade e a responsabilidade penal de menores. (BRASIL 
2016, p. 1240) 

Por fim: 

Conclui-se que os fatos relacionados ao assassinato de Aída Curi são 
de interesse geral da coletividade, sendo um direito de todos o acesso 
a essa triste história, para que seja conhecida ou lembrada, possibili-
tando, assim, sua melhor compreensão e para ajuda a evitar sua repeti-
ção. (BRASIL, 2016, p. 1241) 

 

Aqui, uma vez mais, um dado relevante e que se conecta com outros pontos de 

nossa construção. A TV Globo, por seu advogado, relacionou interesse público com 

uma certa forma de ser da História. Quando atrela a necessidade de conhecimento de 

determinado evento – que legitimaria o interesse público – com a função da história de 

educar para evitar repetições – que também legitimaria o interesse público – fica clara a 
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ideia que esses agentes têm do lugar para a História e para o Historiador. Agentes mo-

rais, mestres educadores morais. O interesse público, estofo da historicidade de um 

evento, se justificaria pela sua necessidade para instruir as gerações acerca de determi-

nados valores, como a “violência contra a mulher, a impunidade, a responsabilidade 

penal de menores”, como transcrito acima.  

Durante a audiência pública, o Procurador da TV Globo reforçou a tese 

Eu discordo, e discordo veementemente, do paradigma do interesse 
público que o Superior Tribunal de Justiça adotou num caso seme-
lhante a este, em que não se tratava de uma vítima de um crime de 
grande notoriedade, mas de um cidadão injustamente denunciado pelo 
Ministério Público, no conhecido e histórico caso da Chacina da Can-
delária, e que foi absolvido pela Justiça brasileira, pela Justiça do meu 
Estado; um caso que, pelo seu rigor na sua discrição, tem também uma 
importância histórica, inclusive sobre as falhas do sistema de persecu-
ção penal no país e a forma como aquele homem inocente foi perse-
guido. Naquele caso, entendeu-se que não havia interesse público; no 
caso de Aída Curi, o STJ entendeu que havia. Ora, esse é um parâme-
tro por demais vago, por demais pastoso, por demais impreciso para 
servir de standard para a limitação da liberdade de informação, no 
Brasil ou em qualquer país do mundo. (BRASIL, 2016, p. 40) 

 

Como se vê, há a atenção em demarcar a dificuldade de fechamento de um con-

ceito funcionalmente operativo de interesse público, que pudesse legitimar ou deslegi-

timar as pretensões ao esquecimento. De toda forma, merece um reparo a referência 

feita pelo advogado da TV Globo: no caso que ele narra, a Chacina da Candelária, o que 

ficou decidido tem outro fundamento. Entendeu o Superior Tribunal de Justiça que o 

fato tem relevância histórica – aquela que se constitui pelo interesse público. O que não 

haveria, segundo os Ministros, era a necessidade de narrar a história da Chacina passan-

do por um dos personagens envolvidos no processo: Jurandir Gomes França. Já tivemos 

a oportunidade de lidar com esse tem ao longo desta tese.  

Se, de um lado, os defensores da família de Aída pleiteavam a ausência de histo-

ricidade do fato que envolvia a vítima, alegando que sua presença e ação no mundo não 

representavam interesse público, visto não fazer parte da narrativa de uma suposta his-

tória política , os procuradores da TV Globo alinharam seu pensamento com a historici-

dade do fato justamente por ser histórico e ter interesse público em seu conhecimento. 

Pensamos, surpreendentemente, que os dois polos do discurso usam exatamente a mes-

ma noção de história e de historicidade para defenderem os posicionamentos conflitan-



263 
 

 
 

tes. Embora concluam coisas distintas, partem de uma mesma noção enviesada de histó-

ria. Isso porque, ambos parecem concordar com a historicidade preenchida pelo interes-

se público.  

É evidente que os dois principais atores da contenda, a Família Curi e a Rede 

Globo, partem do mesmo ponto: acontecimentos históricos são aqueles sobre os quais 

repousa o interesse público que os impediria de ser atingidos pela pretensão ao esque-

cimento. E esse raciocínio seguiu sendo utilizado por muitos dos outros atores que tive-

ram fala na audiência pública perante o STF. Dentre essas falas, para o que nos interessa 

no desenvolvimento do raciocínio aqui expedido, um se sobreleva: a do representante da 

Google Brasil, Marcel Leonardi.  

Disse ele:  

Parece-me, então, claramente inconstitucional a imposição de uma 
proibição genérica de se falar do passado, já que é exatamente o co-
nhecimento sobre o passado que permite a nós refletir sobre o presente 
- o famoso adágio: quem não conhece a história está fadado a repeti-la 
-, sendo impossível definir, de antemão, o que terá ou não significado 
histórico ou interesse público. (BRASIL, 2016, p. 128/129) 

 

A forma como a História é colocada na narrativa é interessantíssima. Em primei-

ro lugar, por um ponto com o qual podemos concordar: não é possível catalogar algo 

como histórico aprioristicamente. Por duas razões, porque há sempre novos passados a 

partir de novos presentes, o que já tratamos no capítulo anterior. E, também, porque ser 

histórico é uma característica do acontecido. Tudo o que há está na história. Isso parece 

escapar à percepção dos agentes envolvidos nessa discussão sobre o esquecimento. Apa-

rentemente, pretendem que historicidade seja algo que se adira a eventos e não uma 

condição de ser-no-mundo da própria ideia da cultura. Em segundo lugar, é também 

curiosa a forma como se expressou o representante da Google Brasil em relação à fun-

ção da História: é mais um a insistir nessa tarefa de educação moral para futuras gera-

ções. Por mais que coloque isso em uma frase que não faz sentido para o pensamento 

historiográfico – a pretensa possibilidade de que algo se repita – seu raciocínio é o 

mesmo de outros tantos: a História e o Historiador são incumbidos de educar moralmen-

te as pessoas. Voltaremos a isso, na sequência.  

Uma das formas de estabelecer os contornos do que fosse interesse público, na 

narrativa que quedou comum quando se fala sobre o direito ao esquecimento, é compa-
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rar interesse público com interesse particular, a fim de fixar a fronteira entre o esquecí-

vel e o não esquecível e, mais e principalmente, entre o histórico e o não histórico. Com 

isso, passaria a ser “histórico” aquilo que estivesse na esfera pública e que tivesse inte-

resse público. Ao menos é assim que o raciocínio está posto no discurso acerca do es-

quecimento. Em nome do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Carlos 

Affonso Pereira de Souza, questionou: “podemos definir ex ante o que é relevante e o 

que não é relevante? O que tem interesse público e o que apenas interessa à vida priva-

da? Será que nós estamos prontos para decidir ex ante sobre o que é interesse público e 

o que não é interesse público?” (BRASIL, 2016, p. 150), marcando a discussão por esse 

viés. Ouvindo-se o eco do questionamento já na fala da Professora Mariana Cunha e 

Melo de Almeida Rêgo: “Nessa matéria, o ponto decisivo que impõe obstáculo ao direi-

to ao esquecimento são as exigências de que o fato seja efetivamente privado e que não 

haja interesse público na sua divulgação.” (BRASIL, 2016, p. 197) 

Na doutrina, Viviane Maldonado articula o interesse público que impede o es-

quecimento. Segundo ela, o evento que ostenta interesse público é aquele tenha uma 

importância elevada, particular, decorrente de se atrelar a figuras públicas, que tenham 

uma importância do ponto de vista da narrativa histórica e os que seja notáveis em fun-

ção de sua singularidade (MALDONADO, 2017, p. 115), que teriam, por consequência 

jamais poder ser atingidos pela pretensão do esquecimento “na medida em que demons-

tram relevância pública perene no tempo, isto é, importância histórica. (SARLET, 2019, 

p.195). Assim, podemos perceber que a lógica da historicidade preenchida pelo interes-

se público está no centro da discussão, seja na jurisprudência, seja na doutrina.  

Do lado da História, acreditamos que o ponto nodal da narrativa jurídica é, jus-

tamente, (mal)compreender o lugar da História como ciência, do Historiador como Pes-

quisador e, mais ainda, tratar a história, ainda, como uma mestra para a vida, a partir da 

lógica de um tempo linear e de uma noção de progresso da História, como veremos a 

seguir. 

 

 

 



265 
 

 
 

7.2. A leitura jurídica da História a partir da ideia de Direito ao Esquecimento: uma 

historia magistra vitae? 

 

 

“Aída Curi não é Getúlio Vargas!” 

A frase proferida pelo procurador da família Curi chamou a atenção desde o 

primeiro vislumbre e tornou-se a epígrafe deste trabalho. Podemos dizer que, juntamen-

te com a questão proposta por Huyssen sobre as impossibilidades de se legislar sobre a 

memória, tal frase é a razão de ser desta pesquisa. Para nós, as principais questões que 

surgem dessa afirmativa são: que diferença faz Aída Curi não ser Getúlio Vargas? Ou, 

em que implica Aída Curi não ser Getúlio Vargas? Ou, ainda, o que o Procurador quis 

afirmar com o fato de Aída Curi não ser Getúlio Vargas? A pista que se tem, ora, para 

responder a esses questionamentos parece atravessar a discussão sobre como os atores 

jurídicos envolvidos na discussão do esquecimento enxergam o papel que a História, 

como pesquisa histórica e como ciência da História, pode ou deve cumprir, no espaço 

social.  

A resposta a essas questões é relevante, à medida que todo o discurso do esque-

cimento como prerrogativa individual exercível por qualquer pessoa (SCHREIBER, 

2014) está calcado na possibilidade ou não de se alterarem narrativas públicas acerca de 

determinados eventos de que essas pessoas tomaram parte no passado. Entretanto, qua-

se todas as falas sobre o esquecimento ressalvam os fatos genuinamente históricos, co-

mo já expusemos. De modo que a relevância histórica de um evento o coloca a salvo do 

esquecimento.  O problema fica por conta da forma como tentam estabelecer a natureza 

do que fosse algo genuinamente histórico. Como já vimos, essa historicidade residiria 

na relevância pública – o interesse público – do evento. Nesses casos, o esquecimento 

cederia diante de um suposto direito à memória, já que o interesse público se sobreleva 

em relação ao particular, até mesmo no espaço restrito da discussão sobre o esqueci-

mento. Já falamos, à exaustão, que, nessa condição, o Direito se arvoraria em guardião 

institucional da historicidade social.  

Entretanto, aí estão outros problemas pungentes da discussão e que colocam, no-

vamente, o pensamento jurídico e o pensamento historiográfico em choque. Avance-

mos. 
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Com a ideia de que Aída Curi não fosse Getúlio Vargas, o defensor da família 

Curi propôs que a vida daquela mulher, vítima de homicídio e estupro tentado na aveni-

da Nossa Senhora de Copacabana, em 1958, não tinha nada de relevante para a memória 

histórica social brasileira. A vida e morte de Getúlio Vargas, sim. Estabelecendo uma 

linha que dividiria o narrável do não-narrável; o esquecível do memorável. E qual seria 

a lógica disso, quando se pretenda utilizar o esquecimento como uma prerrogativa indi-

vidual? Para nós, significa, juridicamente, fixar um lugar social para a História. Passa-

remos a esboçar um ensaio acerca disso, tentando dar algumas pistas do entendimento 

que conseguimos alcançar a respeito. Esse esboço tentar responder à seguinte pergunta: 

para os articuladores nacionais acerca da tese do Direito ao esquecimento, a que serve a 

História? 

Comecemos pela resposta: a História serve para fornecer conteúdo de exempla-

ridade, no ambiente social. Uma História que seja, no final das contas, uma recolha de 

exemplos de ações humanas que devam entrar para o repertório de comportamentos 

exemplares para que se repitam ou não, em nome de uma história político-nacional.  

Para chegar a essa conclusão, antes de construir a base teórica que nos leva a 

pensar nisso, vejamos como a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca 

do direito ao esquecimento entendem ser o serviço prestado pela História, .  

Ingo Sarlet, em obra já citada algumas vezes ao longo deste trabalho, defende 

que fatos pretéritos, sobre os quais o tempo já tenha projetado algum peso, podem ser 

esquecidos. Mas, aqueles contemporâneos – do presente ou de passado recente– ,por sê-

lo, ainda não passaram por período de maturação que permitisse avaliar sobre sua rele-

vância pública e a “importância que esses eventos podem assumir perante a coletivida-

de” (SARLET, 2019, p. 194), que revelaria, segundo ele, sua historicidade. E vai mais 

além: 

Para qualificarmos um fato como histórico, mostra-se necessário atre-
lar a esse determinado evento um juízo de valor que permite defender 
e comprovar que tais ocorrências agregam determinada carga axioló-
gica especial que deve ser retransmitida a todas as gerações futuras, 
uma vez que permite sejam extraídas mensagens e informações de tais 
experiências que necessitam ser para todo sempre replicadas, mesmo 
que causem desconforto coletivo ou provoquem certo abalo a esferas 
individuais. (SARLET, 2019, p. 194) 
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Como já o dissemos alhures nesta tese, a forma como os atores do direito ao es-

quecimento percebem a história é um pouco enviesada. Entendemos, é claro, que, como 

estão no contexto de uma discussão jurídica que se coloca no espaço da dogmática, pre-

cisam dar soluções. Mas, aparentemente, essas soluções estão se sustentando em formas 

de pensar que não resistem a uma crítica mais pungente. Ao tratar da questão da verda-

de, no capítulo anterior, dizíamos que se pretendia na tese do esquecimento que a ver-

dade tivesse uma forma e um narrador autorizados. Com a questão do papel da História, 

parece existir uma ideia semelhante. Isto é, conforme se extrai da fala de Ingo Sarlet 

acima, a História estaria legitimada a contar eventos de interesse público que servissem 

como um valor a ser seguido – uma carga axiológica e exemplar. Essa História sisuda, 

circunspecta é, de certa forma, contrária à maneira como, por exemplo, Lynn Hunt 

(2018) a compreende, nos dias de hoje. Nem sempre, seguindo pensamento da autora, 

quando alguém consome história – fora dos ambientes acadêmicos – está buscando al-

gum tipo de exemplaridade.  Hunt afirma que, no século XXI, o interesse das pessoas 

por história tem mais do que crescido, decolado (skyrocketing, na expressão da autora) 

(HUNT, 2018, p.24). E, ainda segundo ela, isso se deve, além da busca pelo passado, 

por uma certa empatia entre a produção historiográfica e os leitores. Dessa forma, a di-

mensão estética ou simplesmente a captura do interesse do leitor nos parecem ganhar 

relevo. Os casos que se tomam por referência nesta tese são situações que envolvem 

crimes e vidas devassadas pelo crime. Estamos cientes disso. Mas, como a ideia é fixar 

as bases do esquecimento para as situações que possam vir a acontecer e que não sejam 

exatamente sobre esse mesmo tipo de assunto, é sempre importante repensar as condi-

ções gerais para sua aplicação. Assim, limitar a dimensão estética da narrativa histórica 

dentro da discussão jurídica apresenta-se inadequado. Reduzir as possibilidades do nar-

rador histórico a produzir narrativas academicamente escorreitas, mas literariamente 

desinteressantes, é impedir outros usos para a História que não só a de mestra educadora 

moral.  

Voltando a Sarlet, o autor vai concluir toda sua argumentação dizendo que os fa-

tos históricos seriam uma espécie de “memorial público”, uma espécie de reservatório 

de lições advindas dessas experiências do passado, que atenderiam a um fim pedagógico 

para que “a atual geração possa, com base nos erros e acertos cometidos, ensinar os ci-

dadãos do futuro.” (SARLET, 2019, p. 196).Com isso, ele deixa bem claro o que enten-
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de por papel da História e, também, como seu pensamento está de acordo com a forma 

como o Superior Tribunal de Justiça tem, nos casos de esquecimento, decidido. 

O pensamento de Anderson Schreiber não é diverso. Ao discutir a relação entre 

direito ao esquecimento e proteção à memória, o autor – defensor da tese do direito ao 

esquecimento como consectário dos direitos da personalidade – afirma: 

(...) um fato verídico, mas desatual compromete a realização da sua 
personalidade, na medida em que mina o pleno exercício da sua auto-
nomia sexual. O mesmo ocorre com o ex-presidiário, que, após cum-
prir sua pena, é objeto de projeção pública que o rotula como ex-
detento. E assim sucessivamente. Como se vê, o direito ao esqueci-
mento não é um direito de impedir análises ou comentários sobre fatos 
ou acontecimentos relevantes para a memória de um povo. (SCHREI-
BER, 2017) 

 

Fica claro, também, no pensamento de Anderson Schreiber a lógica de uma his-

tória guardiã da memória de um povo. Como já o mencionamos, tudo gravita duas ideias 

fundamentais: a) o interesse público, já tanto mencionado por nós ao longo desta expo-

sição, que torna certos acontecimentos relevantes e outros, não.; e b) a tarefa de ensinar 

que estaria atribuída à História e ao historiador. Para o autor, por exemplo, a vida de um 

“ex-detento” não é “relevante” para essa tal “memória do povo”. Chegar a esse tipo de 

conclusão só é possível quando se parte da premissa enviesada de que a História só tem 

esse interesse. Ou que só se deva interessar por esse tipo de narrativa. Mais ainda: esse 

tipo de conclusão só é possível porque o discurso jurídico, na tese do esquecimento, 

pretende fixar um lugar para a história sem a História.  

Indo mais além: afirmar, categoricamente, que, por exemplo, a vida de um “ex-

detento” pode ser esquecida – usando a pretensão ao olvido – porque não é relevante 

para a memória negligencia, por exemplo, o trabalho da pesquisa micro-histórica, que 

tem seu escopo “centralizado na busca de uma descrição mais realista do comportamen-

to humano (...)” (LEVI in BURKE, 1992, p. 135), baseado “na redução da escala da 

observação” (LEVI in BURKE, 1992, p. 136), em “direção a um recorte mais circuns-

crito e voltado para as trajetórias individuais e de grupo.” (LIMA, 2006, p. 15). Assim, 

até para compreender o funcionamento do sistema carcerário – produtor de ex-detentos -

poderia se tornar absolutamente imprescindível analisar a dimensão individual, o espaço 

ocupado por cada sujeito, a maneira, até, como o sistema de penas atingiu aquela pessoa 

concreta. Em última análise, aquilo que Schreiber, por exemplo, pretende em escala 
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macroscópica, a micro-histórica a propõe reduzida. Isto porque, “o princípio unificador 

de toda pesquisa micro-histórica é a crença em que a observação microscópica relevará 

fatores previamente não observados” (LEVI in BURKE, 1992, p. 139).  

O caso da Chacina da Candelária nos dá um bom exemplo de como essa inver-

são pode se operar. O Superior Tribunal de Justiça, como já o dissemos à exaustão, en-

tendeu que era possível contar a história daqueles crimes sem mencionar Jurandir Go-

mes França. Eis o equívoco! Se reduzíssemos a escala da pesquisa sobre os erros do 

judiciário fluminense no século XX para a vida dos atingidos por essas falhas judiciá-

rias, o caso Jurandir seria, certamente, relevante para a compreensão do cenário. Como 

dito, propor para a história apenas um viés de pesquisa macroscópica, ampla, pode tor-

nar míope o próprio entendimento. Ainda tomando Giovani Levi como referência, a 

análise generalizadora, com a formulação de conceitos e leis amplas – como “o sistema 

carcerário”, “a formação de identidades na rede de computadores” ou “as vítimas de 

crimes sexuais” são redutores da complexidade do real. E, em última instância, escon-

dem, por detrás desses universais, as apropriações individuais e as percepções próprias 

de indivíduos acerca das coisas que lhe atingem. Dizer que a história deva se interessar 

pelos sistemas de Justiça, mas não pelo erro judiciário acerca de Jurandir França é, se-

não um desvio metodológico, um certo desconhecimento da existência de outras pers-

pectivas, vez que “a micro-história tenta não sacrificar o conhecimento dos elementos 

individuais a uma generalização mais ampla e, de fato, acentua as vidas e os aconteci-

mentos individuais.” (LEVI in BURKE, 1992, p. 158). O distanciamento que generaliza 

pode esconder nuances que existem na vida cotidiana e que, sim, atingem vidas concre-

tas. 

 De toda forma, retomemos o argumento que orienta as decisões e a doutrina ju-

rídica: a História tem função de informar para educar. No julgamento da Ação de Inde-

nização, perante a 47ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, acerca do caso Aída 

Curi, anos antes de a discussão ganhar o foro dos Tribunais Superiores, vê-se algo bas-

tante semelhante, expedido pelo juiz que proferiu a sentença: 

A Ré [TV Globo] 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 al-
guns, 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 alertas e repensem alguns 
procedimentos de conduta do presente. (BRASIL, 2016, p. 1408) 
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Uma vez mais, vê-se a insistente menção de que aqueles fatos que contribuam 

para a educação “das futuras” gerações compõem um cadinho de memórias necessárias 

para produzir instrução moral. Um bocado de memórias públicas que “evitariam a repe-

tição dos erros do passado”, como disse o representa da Google Brasil. Com isso, uma 

narrativa verdadeira, por narradores autorizados, acerca de fatos políticos relevantes que 

estruturem uma memória capaz de produzir efeitos de instrução é, para esses agentes, 

histórica. E, sendo histórica em seu sentido estrito, estão colocadas a salvo do esqueci-

mento. Quando juntamos todos os requisitos, percebemos, claramente, o anacronismo 

da perspectiva de História que esses agentes têm. Veem-na como ela não tem se visto! 

Na audiência pública perante o Supremo Tribunal Federal, a discussão também 

não ficou de fora. Alexandre Pacheco da Silva, que falou em nome do Grupo de Ensino 

e Pesquisa em Inovação, da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Var-

gas, pontuou que: 

Então, nesse sentido, cabe-nos perguntar se a história de Aída Curi, 
independentemente do tempo em que ela ocorreu, se essa história não 
tem elementos pelos quais nós podemos ali pensar que ela servirá para 
novas gerações. Mesmo que a gente possa considerar que a sociedade 
tenha se transformado ao longo do tempo, ela traz elementos que po-
dem trazer um alerta para populações que ainda não se viram frente à 
frente com casos que, por mais que trágicos, invariavelmente podem 
implicar ali aprendizado para parcelas significativas da nossa popula-
ção. (STF, 2017, p. 189) 

 

Lição, aprendizado, servir para as novas gerações, alerta para populações... todos 

termos que carregam a mesma noção de exemplaridade. Alexandre Pacheco conclama 

os demais participantes da audiência pública e, especialmente, o Supremo Tribunal Fe-

deral, que traçaria os limites do direito ao esquecimento, a analisar a vida e morte de 

Aída Curi a partir desse critério de relevância para o cabedal moral da memória coletiva 

brasileira. Sustenta-se, de novo, na perspectiva de que, em tendo tal relevância, o fato 

não poderia ser esquecido. E essa forma de pensar é corroborada por Tais Borja Gaspa-

rian, que pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo falou: 

Os arquivos e os acervos servem para estabelecer uma identidade co-
letiva, e também servem de prova de fatos que, muitas vezes, Exce-
lência, como temos diversos exemplos históricos, são deliberadamente 
esquecidos pela versão oficial da história. (STF, 2017, p. 53) 
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A intenção evidente desses atores que se envolveram na audiência pública que 

discutiu o direito ao esquecimento é definir o histórico. E essa definição, no contexto 

em que se coloca, é elemento fundamental para a verificação da possibilidade do esque-

cimento ou não. É preciso sempre repisar um detalhe que, por vezes, pode passar desa-

percebido. À medida em que se reconhece o esquecimento como uma prerrogativa indi-

vidual, um direito subjetivo, essa pretensão passa a ser exigível por qualquer pessoa, 

desde que se veja abrangido por todos os requisitos que se constituírem. Assim, a preva-

lecer a tese da historicidade pública de fatos que compõem a história política e que 

cumprem função de moralização social, a interdição narrativa a priori de uma quantida-

de impensável de situações pode ser produzida. É só olhar para a série de exemplos ci-

tados neste trabalho. Além disso, outro risco se constitui: o de transformar o discurso 

jurídico em construtor da narrativa histórica. E um construtor que toma como ponto de 

partida a equivocada premissa da existência do não-histórico no ambiente social. Tudo a 

pretexto de que a História tenha uma utilidade apenas de instrutora, de Mestra da Vida, 

como, por fim, Daniel Sarmento, em seu parecer, afirmou: 

Portanto, a História não serve apenas à compreensão do passado, mas 
também do presente. Ela nos permite entender melhor o nosso mundo 
e nos municia com recursos valiosos para que enfrentemos os proble-
mas atuais, com uma perspectiva mais ampla, e de maneira mais críti-
ca e consciente. E o conhecimento e reflexão históricos nos ajudam 
também a evitar que, como pessoas, coletividades ou nações, acabe-
mos repetindo inconscientemente os erros do passado. (SARMENTO, 
p. 12) 

 

Duas coisas precisam ser repisadas: a) o viés utilitário de compreensão das fina-

lidades da História; b) uma proposta de julgamento de historicidades a priori. 

Fica evidente que os atores jurídicos envolvidos na tese do direito ao esqueci-

mento têm da história uma impressão utilitária. Isso significa que a narrativa histórica 

não pode ser, em outros termos, fim em si mesma, mas é relativa à obtenção de outros 

fins, que lhe sejam externos. Tratar uma prática narrativa de modo absoluto seria reco-

nhecer nela fim em si mesma. A narrativa histórica não precisaria buscar um fim qual-

quer, mas se bastaria. Tratá-lo, por outro lado, de forma relativa, é procurar encontrar 

uma utilidade da produção discursiva histórica em algum outro ponto, em algum outro 

lugar. No contexto do que estamos trabalhando, esse fim estaria na educação moral de 

um povo. Assim, a construção histórica como discurso precisaria ser útil. Como se sabe, 
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o utilitarismo é uma das pernas do pensamento consequencialista. Nesta forma de pen-

sar, o valor de uma ação não está nela, mas naquilo que possa produzir. Dentro conse-

quencialismo, o utilitarismo consiste na “realização do maior bem possível para o maior 

número de pessoas possível, como consequência da ação. Uma ação é eticamente boa se 

produz o aumento do prazer ou a diminuição da dor do maior número possível de pes-

soas.” (COSTA, 2018, p. 89) 

Assim, o bem da História não estaria na própria produção histórica, mas no fim 

específico de produzir uma educação moral para as pessoas e o Estado, em geral. Uma 

História que não se pretendesse como produtora desse tipo de discurso não se poderia 

colocar a salvo do esquecimento. Se não é útil para produzir educação moral, para entrar 

para o caudaloso rio das exemplaridades ético sociais, a pesquisa histórica, pela lógica 

do esquecimento como apresentada aos nossos Tribunais Superiores, estaria interditada. 

Como estamos propondo já algum tempo, esse tipo de construção – dentro do direito – é 

apenas mais uma das demonstrações de silenciamento que decorrem da maneira como a 

discussão sobre o esquecimento está colocada.  

Além dessa questão relevante do utilitarismo para a produção histórica, há um 

segundo ponto, como dissemos: a ideia de que existem um juízo de historicidade possí-

vel sobre os fatos que, da forma como está posta na discussão sobre o esquecimento, 

pode se dar a priori. Vejamos: Algranti Filho disse que Aída Curi não é Getúlio Vargas 

e que, por isso, tratar dela não traz benefícios para o ambiente social, para a cultura, 

para a memória política. Esse juízo é feito por ele, agora, no momento em que discuti-

mos a formatação de um direito subjetivo ao esquecimento. O que se quer dizer, enfim, 

é que a passagem de Aída Curi pelo mundo não é histórica. O primeiro equívoco, repe-

timos, a acreditar na existência de algo não-histórico nas interações culturais. Essa, uma 

primeira impossibilidade que parece não percebida, já que, como vimos, o caráter de 

historicidade, no contexto do esquecimento, deriva do interesse público. O segundo 

equívoco é entender que a relevância de algo para a pesquisa histórica possa ser defini-

do a priori.  

Para os diversos atores que laboram com o esquecimento na discussão contem-

porânea do tema, o direito, jurisdicionalmente, seria capaz de julgar um determinado 

acontecimento, no presente, como histórico. Não sabemos se está claro o bastante, mas 

essa pretensão funcionaria como uma forma de interdição para o presente e para o futu-
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ro. Do momento em diante que se julgasse que um determinado acontecimento é não-

histórico, de aí em diante qualquer construção discursiva que passe por aquele aconte-

cimento, que não desaparece da experiência do vivido, não pode estar presente. Interes-

sante: há a impossibilitação, pela via do direito, de uma das coisas mais caras para o 

método de pesquisa historiográfico: a consciência de que presentes sempre novos pro-

duzem passados sempre novos. Imaginemos: se interditarmos a memória de Aída Curi 

do contexto do Direito positivo brasileiro como narraremos a construção jurídico-

judiciária do direito ao esquecimento? É paradoxal! Assim, a proposta dos advogados 

de Aída de interditar a narrativa de sua vida, contemporaneamente, produz a perplexi-

dade de não se poder falar do próprio caso para explicar toda a discussão atual acerca do 

direito ao esquecimento.  

De tudo quanto se viu, neste ponto, algo há de permanente: a atribuição de um 

lugar para a História. Interessantemente, a atribuição de um lugar para a História pelo 

Direito e não pela História. Isto é, a partir das decisões jurídicas, construídas casuisti-

camente – e esse é o ponto defendido tanto por Ingo Sarlet (2019) quanto por Anderson 

Schreiber (2014), de que a verificação da esquecibilidade do fato seja feita em cada 

caso concretamente, ao se poderem sopesar as liberdades de informação com os direitos 

individuais – o Direito definiria o que poderia e o que não poderia ser esquecido, a par-

tir de um critério de historicidade distorcido, visto que possibilita a existência de um 

vivido não-histórico, marcando o espaço da pesquisa história ao seu próprio arrepio, a 

partir de uma lógica que a própria historiografia não conhece – ou já não conhece mais.  

A preocupação que aparece externada nas falas transcritas é a de que, para não 

poder ser esquecido, o fato histórico há de revestir-se de algum tipo de conteúdo peda-

gógico, que possa “servir às gerações futuras”, que possa ensinar algo aos que vierem. 

“A história ensina, a partir dos inúmeros acontecimentos do passado que transmite, re-

gras gerais do agir.” (RÜSEN, 2010, P. 51), é esse o sentido que se quer dar à História e 

o principal risco que essa corre, no contexto do direito ao esquecimento.  

A ideia de tratar a História como Mestra da Vida – Historia Magistra Vitae – 

significa, em grosseiríssima síntese, a apreensão da experiência alheia pela impossibili-

dade de vivenciá-la como “uma coligação de exemplos pedagógicos” (CATROGA, 

2006, p. 15) para o próprio agir. Algo como, assumir a colocação das experiências hu-

manas em um todo contínuo que, ao ser narrado pelo historiador, dirige-se no sentido de 
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um “aperfeiçoamento moral ou intelectual de seus contemporâneos ou pósteros.” 

(KOSELLECK, 2006, p. 43).  

As histórias que contam dos senhores, por exemplo, ensinam regras do 
bem-mandar. Histórias do surgimento, da evolução e do despareci-
mento de estruturas políticas transmitem os ensinamentos de como a 
dominação se modifica sob determinadas circunstâncias. Os entendi-
mentos abstratos e gerais, aparentados a regras, são transpostos para 
uma série de exemplos históricos e, por meio deles, consolidados. 
(RÜSSEN, 2010, p. 51) 

 

E a história de Aída Curi ou da Chacina da Candelária são históricas pelo sim-

ples fato de que servem como exemplos, como lições nesse processo contínuo de aper-

feiçoamento como sociedade ou como estrutura política imaginado pelos atores envol-

vidos no discurso do esquecimento. Isso é claro! Reduzir a historicidade de um fato à 

sua potencialidade como exemplo público assume, no discurso, a lógica de um contínuo 

aperfeiçoamento, de constante evoluir do ambiente social e político, crença aparente-

mente anacrônica. E o risco da produção de um campo limitado juridicamente de inves-

tigação historiográfica está posto.  

Utilizando, ainda, o pensamento de Koselleck sobre a Historia magistra vitae 

(KOSELLECK, 2006, p. 46), é possível pensar que a forma como os atores jurídicos 

envolvidos no discurso sobre o esquecimento veem o Direito reflete na forma como 

enxergam a História. Muitos institutos do Direito trabalham com uma lógica da passa-

gem do tempo como forma de aperfeiçoamento das estruturas legais e dogmáticas. Tal-

vez por isso a insistência em tratar o pensamento historiográfico da mesma forma. Se o 

direito se pensa, vez por outra, como instituidor da esfera pública e intervém com seus 

instrumentos, decisivamente, para alteração dessa mesma esfera pública, é compreensí-

vel que esses mesmos agentes, acostumados a essa forma de pensar seus afazeres, acre-

ditem poder fazer o mesmo uso da História que fazem do Direito. Podemos pensar em 

um exemplo rápido a fim de podermos continuar na construção a que nos propusemos. 

O Direito Penal brasileiro, na esteira do Direito Penal como um todo, conhece o 

instituto da irretroatividade da lei penal, em geral. Significando que, as leis penais mais 

novas se aplicam aos fatos que se praticarem depois de sua entrada em vigor, produzin-

do, pois, a incapacidade de a lei penal atingir fatos ocorridos no passado. A não ser que 

a lei mais nova seja favorável ao acusado do ilícito penal. Assim, no tempo, se houver o 

surgimento de uma nova lei penal tratando sobre um determinado fato é preciso verifi-
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car sua natureza, se pior ou melhor para o acusado. Se for melhor, em qualquer sentido, 

possui efeito retroativo, volta no tempo, nos dizeres da tradição jurídico-penal, e alcança 

esses acontecimentos. E o que justifica essa intervenção no passado? Uma certa noção 

de progresso e aperfeiçoamento: 

Leis sucedem-se, criando novos crimes, modificando o tratamento da-
do aos crimes já existentes, ora com maior severidade, ora abrandando 
a resposta penal e, até, simplesmente, extinguindo espécies de crimes. 
Nessas hipóteses, incide o princípio, que proíbe a retroatividade da lei 
mais severa: não poderá a lei mais grave ser aplicada aos fatos ocorri-
dos antes de sua vigência. Se, contudo, a lei posterior é, de qualquer 
modo, mais benéfica, vai retroagir, para ser aplicada aos fatos aconte-
cidos antes de sua vigência. Não poderia ser diferente. A pena é a res-
posta que a sociedade dá aos indivíduos que atacarem, de modo grave, 
os bens jurídicos mais importantes. Se, em dado momento, a socieda-
de entende que apena deve ser menor do que era, é porque considera 
que a resposta ao crime praticado deve, igualmente, ser de menor in-
tensidade. (TELES, 2006, p. 41) 

 

Ou, 

Destarte, como exceção à regra da não-retroatividade desfavorável, 
emerge o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, com base 
não só em razões humanitárias (humanitatis causa), de liberdade (fa-
vor libertatis), de justiça de equidade ou de igualdade de tratamento, 
mas, sobretudo, considerando que a pena mais leve da lei nova é justa 
e a mais severa da lei revogada é desnecessária. Sua retroatividade se 
funda numa atenuação da valoração ético-social do fato, (...) (PRA-
DO, 2006, p. 190) 

E mais: 

Contudo, o dinamismo do Direito Penal, que procura acompanhar a 
evolução cultural dos povos, percebeu que, ao menos em tese, as leis 
novas são melhores que as mais antigas e teriam melhores condições 
para fazer justiça. Essa natureza dinâmica do Direito determinou a ne-
cessidade de conciliar, no âmbito da sucessão de leis no tempo, o 
princípio tempus regitactum com o da aplicação da lei posterior, sem-
pre que for mais favorável ao indivíduo. (BITENCOURT, 2012, p. 
204) 

 

Fica claro, pois, que há, de certa forma, na dogmática jurídica algum espaço para 

o raciocínio de que há uma evolução social a ser acompanhada por uma evolução do 

Direito. E, claro, evoluir, aqui, tem o sentido de aperfeiçoamento. E aperfeiçoamento 

tem o nítido viés de tornar-se melhor. Assim, as experiências jurídicas do passado po-

dem ser tomadas com a exemplaridade requerida para se tornarem fundamento para 
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decisões do presente. Esse tipo de formulação jurídica parece exigir um tipo de versão 

da História como a que os atores jurídicos envolvidos no direito ao esquecimento vêm 

propondo. Um modelo de história que preencha com a estabilidade necessária, com a 

segurança necessária, esses instrumentos jurídicos que também se pretendem seguros e 

estáveis.    

 

 

7.3. História e Direito: como o Direito pretende um lugar para a história e para o 

historiador e a perplexidade produzida 

 

 

Embora o historiador, como experto, não seja comumente ouvido nos julgamen-

tos brasileiros corriqueiros, e, ainda que esses mesmos profissionais, embora menciona-

dos à exaustão, não tenham sido, efetivamente, chamados a falar nos casos paradigmáti-

cos acerca do Direito ao Esquecimento, o papel do historiador e da própria História é 

múltiplas vezes tematizado, na narrativa jurídico-jurisdicional sobre a pretensão ao ol-

vido. Teria sido interessante, ao menos na audiência pública do caso Aída Curi, até por 

causa da repercussão geral suscitada, que os pesquisadores em História tivessem sido 

questionados sobre como percebem a discussão jurídica acerca do esquecimento e como 

ela poderia, de alguma forma, atingir a pesquisa histórica. Como não houve a inscrição 

de nenhum desses pesquisadores, fica apenas a conjectura. No melhor dos mundos, ape-

nas. 

Nas muitas passagens em que a História é mencionada na discussão sobre o es-

quecimento, tanto na citada audiência quanto nos julgamentos que nos serviram como 

paradigmas para a construção desta tese, há, com frequência, uma tentativa de encontrar 

um lugar e uma missão para a história e para o historiador, sempre a partir da forma 

como o Direito os enxerga. A História, como dito antes, tem o lugar de mestra para a 

vida, de instrutora moral para a atual e futuras gerações. E isso faz com que haja, em 

alguns momentos, a preocupação acerca de como a generalização do esquecimento co-

mo prerrogativa individual e, portanto, acessível a qualquer pessoa atingiria o fazer 

historiográfico, a pesquisa a produção acadêmico-intelectual da História. Em outros 
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termos: mesmo que de uma maneira distorcida, como mostramos, ainda parece existir 

algum tipo de preocupação com o impacto do esquecimento voluntário na produção da 

História. Isso se viu, por exemplo, no citado parecer do Professor Daniel Sarmento.  

Mas, e o Historiador, como é visto nessa discussão? Para analisar a relação entre 

o Historiador e o Jurista, tomaremos como referência as lições de Olivier Dumoulin, em 

seu O Papel Social do Historiador: da Cátedra ao Tribunal (2017). A utilização do 

pensamento do autor é justificável na medida em que ele, no mencionado texto, mostra 

as distâncias e aproximações entre as tarefas desses dois profissionais: o Historiador e o 

Jurista, quando confrontados com situações que envolvam a prática judiciária.  

Como a discussão sobre o direito ao esquecimento foi colocada em termos jurí-

dicos, embora se projete para todo o ambiente social, um dos pontos mais importantes 

da questão se torna, decerto, os fins a que cada um desses atores, juristas e historiadores, 

dirigem sua intervenção.  Como as questões relacionadas ao esquecimento estão juridi-

camente orientadas no interior de processos cíveis ou criminais, a partir da dedução des-

sas pretensões em juízo, quando o jurídico conclama o histórico é para, no final das con-

tas, produzir um julgamento, produzir um veredito que, enfim, “tem lado”. Isto é, es-

quecer ou não esquecer, nos casos submetidos a juízo buscam um provimento jurisdici-

onal e um provimento jurisdicional é uma decisão que acolhe ou desacolhe uma preten-

são de uma parte. Não é exatamente a busca por uma compreensão adequada acerca de 

algo, enfim, mas a busca pelo fundamento adequado para que seja ou não acolhido e 

provido o pedido de alguém. Esse ponto já marca a abissal distância entre o fazer do 

Historiador e o fazer do Jurista, numa questão como a que se colocou nesta tese. 

Quando se olha para o Direito, o processo judicial conduz a perdedores e vence-

dores, como são os casos utilizados como paradigma para esta tese. Se os olhamos, per-

cebemos que, ali, havia a pretensão dos autores – Família Curi e Jurandir Gomes França 

– contra a TV Globo, com a finalidade de que, ao final, houvesse uma decisão, que, 

enfim, fechasse o debate, coisa que a História não pode se propor a fazer e não o faz. Se, 

como vimos, em um dos casos – Família Curi – o direito ao esquecimento não prevale-

ceu e no outro – Jurandir Gomes França – sim, a diferença está em que a questão foi 

posta juridicamente e, como tal, não pôde prescindir de ter um fechamento jurídico. 

“Em caso de insuficiência de provas ou de indecisão, o historiador pode suspender o 

julgamento, o que o juiz não pode fazer, ainda que tenha que apoiar sua decisão em hi-
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póteses ou convenções (...).” (DUMOULIN, 2017, pos. 1847). Do ponto de vista de sua 

interpretação dogmática, o fazer jurídico não pode prescindir de uma resposta racional-

mente sustentável para as pretensões que se põem, frente a frente, para decisão. Assim, 

é mais ou menos compreensível que o Jurista, como no caso do esquecimento, busque 

construções que se possam utilizar para apoiar um provimento que, ao final, impacta na 

vida das pessoas envolvidas, mais diretamente.  

Talvez aí esteja uma encruzilhada instransponível! Talvez até por isso o silenci-

amento da História nessa discussão jurídica de tamanho relevo.  

Os tribunais foram objeto de certas críticas por parte dos historiadores 
profissionais que lhes censuram uma tendência ocasional a montar 
uma história do tipo “recortar-colar” ... O direito atribui à interpreta-
ção dos acontecimentos históricos um caráter definitivo quando, se-
gundo o historiador profissional, isso não é possível. Evidentemente, a 
realidade é que os tribunais têm de lidar com litígios cuja resolução 
exige que eles tirem conclusões a partir de certos fatos históricos. As 
partes desses litígios não podem esperar que se estabeleça um consen-
so estável entre os pesquisadores. (DUMOULIN, 2017, pos. 1721) 

 

De certa forma, ao narrar o papel dos historiadores na sociedade Canadense e 

Estadunidense, Dumoulin coloca a discussão do lugar social do historiador, especial-

mente na sua relação com o universo do jurídico, ao comparar a produção do historiador 

perante os tribunais com as “as demonstrações acadêmicas das teses, artigos ou comuni-

cações.” (DUMOULIN, 2017, pos. 1787). Interessante: no caso do direito ao esqueci-

mento, como se viu em capítulos anteriores, um dos elementos para reconhecer-se a 

procedência da pretensão ao olvido é justamente a discussão sobre a historicidade do 

fato. Historicidade esta que, como já o dissemos à exaustão, no Direito, se vincula com 

a ideia de interesse público, todos os argumentos acerca desse conceito são juridicamen-

te construídos, sem a participação da História. Se “na maior parte dos casos, a história é 

chamada ‘ao banco das testemunhas’ seja para fundar historicamente direitos em ques-

tão, seja, pelo contrário, para negá-los ou limitar seu alcance.” (DUMOULIN, 2017, 

pos. 1819), por que não nesse caso? Não seria altamente razoável que as definições his-

tóricas fossem dadas pela História? O que nós acreditamos – e é apenas por hipótese – é 

que há duas possíveis explicações pra isso: a) Em primeiro lugar, o fechamento funcio-

nal da produção de discurso jurídico. Como dissemos algumas vezes ao longo desta 

tese, aparentemente, o Direito se coloca como produtor de sentido – de verdade, de his-

toricidade, de importância, etc. - e, como tal, labora com os silenciamentos que lhe são 
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típicos. E talvez os agentes jurídicos envolvidos na discussão nem se apercebam de que 

produzem atos de poder quando realizam seus atos de fala. Acreditamos que seja, sim, 

algum tipo de autossuficiência da produção de sentido jurídico que, de certa forma, não 

percebe a necessidade de dialogar com o mundo à volta. b) Em segundo lugar, podería-

mos crer, alternativamente, na necessidade de que os conceitos jurídicos sejam preen-

chidos de forma a que a estrutura conceitual e dogmática do direito como está pensada 

na prática do esquecimento consiga se sustentar de pé. Quer dizer, ao assumir a contin-

gencialidade do conhecimento histórico, a historicidade da verdade, a historicidade do 

vivido e o passado como lugar do não-ser, o Direito produziria perplexidades. E perde-

ria um de seus valores mais caros: a segurança. Como dizíamos lá no começo desta tese, 

bem na parte introdutória, o direito é, ainda, muito creditário de uma noção tradicional 

de construção e aplicação de seus institutos. Quando fosse preencher esses instrumentos 

com categorias históricas pensadas pela história, o edifício das certezas ruiria. E, acredi-

tamos – até pelos quase vinte anos de labuta jurídica – haveria entraves quase insuperá-

veis.  

Quando o direito traz pra si a tarefa de fixar o alcance de um esquecimento – re-

tornamos a Huyssen – ou quando assume a tarefa de legislar sobre a memória, acaba 

por colocar a narrativa jurídica por cima de outras narrativas possíveis. Explicamos: se o 

Direito diz sobre o que se pode e sobre o que não se pode tratar na esfera pública - vez 

que o esquecimento permite, sim, uma interdição acerca de informações, e esta interdi-

ção acaba por abranger muitas formas de construção narrativa de um evento ou cone-

xões de eventos -, ele  é, também, instituidor de um sentido possível para as construções 

de outros campos, como o Jornalístico e o Histórico. “Escrever história equivale a fabri-

car uma narrativa provida de sentido, cujo estatuto não implica nenhuma superioridade 

em relação às narrativas concorrentes”, diz Dumoulin (2017, pos. 1890), avesso, pois, a 

tudo quanto se tem escrito sobre o esquecimento com um direito subjetivo.  

Enfim, a pergunta que nos fazemos, no contexto do direito ao esquecimento e 

observando a jurisdição dos tribunais superiores é: que papel a tese do direito ao esque-

cimento propõe para o historiador? Aparentemente, depois de tudo quanto dissemos, o 

papel de cronista do passado político, narrador objetivo de eventos públicos verdadei-

ros, interessantes a uma memória pública repleta de eventos moralizantes, que serviriam 

para a educação da presente das futuras gerações. Seria bom questionar aos Historiado-

res se gostariam de ser pensados dessa forma!  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao fim do trabalho de pesquisa consubstanciado nesta tese, foi possível chegar a 

alguns apontamentos que, se não encerraram as hipóteses que pretendíamos fossem ana-

lisadas, ao menos nos deram um panorama bastante rico de como o Direito, atualmente, 

constrói a narrativa que dá sustentação ao chamado direito ao esquecimento, como uma 

prerrogativa subjetiva de se desvincular, na esfera pública, de determinados fatos desa-

bonadores de seu passado individual. Tendo em vista que a pesquisa se desenvolveu 

dentro da linha de pesquisa “Poder, Linguagem e Instituições”, a pretensão fundamental 

deste trabalho foi tentar compreender como o Direito, enquanto instância pública insti-

tuidora de um tempo público, trabalha, narrativamente, algumas categorias para legiti-

mar o esquecimento como uma pretensão subjetiva, no interior de decisões judiciais 

concretas e na teoria do Direito, em geral. 

Para realizar a pesquisa que esta tese conclui, nos propusemos o seguinte pro-

blema: no contexto de uma pretensão ao esquecimento, articulada no interior de uma 

narrativa estritamente jurídica, no interior do espaço dialógico dos processos e nas cons-

truções doutrinárias, como o direito se utiliza de algumas categorias que não lhe são 

próprias para, construindo-as ao seu modo, justificar que haja fatos que possam ser, de-

liberadamente, esquecidos? Dessa forma, pretendíamos, com a pesquisa, desenvolver 

uma espécie de análise da narrativa jurídica que dá espeque e preenchimento às propos-

tas de compreensão e aplicação de um suposto direito a ser esquecido, tentando compre-

ender, também, como essa construção se projetaria para fora do Direito. 

Justificamos a escolha do tema e a forma de desenvolvimento do trabalho em ra-

zão da muita discussão havida, especialmente no interior das Ciências Jurídicas, sobre 

os diversos jaezes assumidos por esse pretenso direito de ser “deixado em paz”, de não 

ser perseguido pelas sombras do passado. Além do mais, a pesquisa se justificou, quan-

do se vislumbra seu pertencimento à Ciência da História, porque o Direito, em última 

análise, conforme se viu, toma da História algumas categorias e as utiliza, a seu modo, 

para produzir uma forma discursiva supostamente coerente, legitimada por essas catego-

rias, sem, entretanto, enfrentá-las no locus a que pertencem, quer dizer, sem ir até a His-

tória compreender como elas operam.  
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Além do mais, a pesquisa se justificou pela atualidade do tema. Há muitos traba-

lhos que se propõem a tentar compreender o direito ao esquecimento, especialmente no 

seu matiz de controle de dados na internet, até por ser algo com que ainda precisamos 

aprender a conviver e, também, a encontrar seus limites técnicos e éticos. No entanto, a 

maior parte da discussão se dá, exclusivamente, no campo do Jurídico, que parece her-

mético ao diálogo com outras áreas do saber, como por exemplo, a Historiografia. As-

sim, entendíamos que, por ser o Direito um fenômeno histórico, era necessário estabele-

cer o diálogo faltante, até para cada coisa fosse colocada em seu lugar. 

Nossa hipótese principal foi a de que o Direito toma da História alguns concei-

tos, marcadamente as noções de tempo e historicidade, articula esses conceitos no inte-

rior da discussão jurisdicional e doutrinária acerca da pretensão ao esquecimento, mas o 

faz ao seu próprio modo, a partir de concepções inapropriadas ou, no mínimo, desconec-

tadas da forma de se pensar da História atualmente, e, ao final, projeta para a esfera pú-

blica uma argumentação que, a pretexto de ser coerente, acaba sendo desconexa com 

aquilo deveria ser sua sustentação. 

Para desenvolver a hipótese, estruturamos a tese em sete capítulos, a contar da 

apresentação. 

De início, mostramos que é preciso conectar Direito e História, seja como ciên-

cia, como prática ou como narrativa. Em primeiro lugar, porque o Direito é um fenôme-

no Histórico e, apenas como tal, pode ser compreendido. Primeiro, porque creditário de 

um ato memorial institucional e dessa mesma memória institucional; em segundo lugar, 

porque funciona como um certo instituidor do tempo público, na medida em que interfe-

re na temporalidade coletiva com seus instrumentos; e, em terceiro, porque seus institu-

tos e formas de ver o mundo só se podem compreender quando colocados historicamen-

te, numa relação que tem com o passado que o constitui e o futuro para o qual deve es-

tar, amiúde, aberto. 

Propusemos que, apenas no interior de comunidades concretas de falantes e ou-

vintes, que se dispõem a uma composição compartilhada do direito, é que as instituições 

jurídicas conseguem legitimidade, sendo que é essa sua memória que lhe dá identidade, 

integridade e coerência, indispensáveis para que haja a conexão devida entre as formas 

jurídicas e as formas de vida que este regula. Assim, decisões jurídicas são importantes 
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até para que a identidade do direito se produza e possa encontra eco na vida concreta 

daqueles que são atingidos por elas. 

Depois, no segundo capítulo, quando nos propusemos a pensar sobre o lembrar e 

o esquecer como pretensões que o direito arvora para si, no contexto do esquecimento, 

colocamos para a pesquisa o questionamento derivado da obra de Andreas Huyssen 

acerca da possibilidade de haver como legislar sobre a memória. Aí, nos pusemos diante 

da ambivalência fundamental do Direito: de um lado, é tendente à permanência, já que 

suas soluções e instituições dependem do tempo para produzir as certezas com as quais 

opera. Mas, ao mesmo tempo, labora com as incertezas do futuro que regulará. Afinal, o 

direito se constrói das experiências, no presente, para regular o porvir. Esse seu dom e 

sua desgraça, ao mesmo tempo. 

Seguindo a inquietação de Huyssen, trabalhamos com a inquietação do lembrar e 

esquecer, como dito, no interior da ambivalência jurídica e, marcadamente, na suspeita 

pretensão de o direito ser capaz de conter esses fenômenos de memória e esquecimento. 

A provocação do autor, sobre a impossibilidade de se legislar sobre a memória, nos co-

locou na tensão fundamental do presente trabalho: se a memória, ela mesma, não pode 

ser controlada por regramentos jurídicos, como o direito se propõe a fazer isso, de modo 

tão claro e tão incisivo, através das questões relacionadas ao esquecimento? Para ele, 

legislar sobre memória e esquecimento é inútil em face da realidade, que se ajeita, que 

se adapta para fazer lembrar e para fazer esquecer, a fim de construir, inclusive por esse 

esquecimento, sua própria memória pública ou política. Assim, a grande inquietação 

seria, justamente, sobre essa memória manipulada pelas instituições, como o Direito, 

por exemplo. 

Depois, já no terceiro capítulo, tratamos de articular a concepção jurídica acerca 

do esquecimento, de forma que o assunto central da tese pudesse ser colocado. Parti-

mos, inclusive, a inquietação de se verificar, em primeiro lugar, se há mesmo ou não um 

direito a ser “deixado em paz”, a ser esquecido, ao olvido. Ali, a partir da transcrição de 

alguns conceitos apresentados, tanto na doutrina jurídica quando nos processos judiciais 

submetidos aos Tribunais Superiores brasileiros, fomos capazes de externar o que se 

tem nomeado de direito ao esquecimento. E, também, de perceber a polissemia do con-

ceito: razão de boa parte dos problemas de operacionalização dele. Fomos capazes de 

verificar que existe uma série de desencontros entre os juristas brasileiros acerca dos 
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contornos conceituais desse suposto direito, o que nos levou a concluir, inclusive, que, 

no diálogo sobre o tema, os atores nele envolvidos estão falando, vez por outra, de coi-

sas diferentes, apenas colocadas, acidentalmente, debaixo do mesmo e contestado nome. 

Assim, compreendemos que, sob a epígrafe – por vezes criticada – do Direito ao Es-

quecimento – estão institutos muito diversos: se um direito relativo a uma das dimen-

sões da personalidade, um direito subjetivo que assista a todos; se uma decorrência do 

direito à intimidade, como garantia contra a publicização desautorizada ou danosa de 

certos eventos; se a garantia da gestão pessoal da própria identidade quando projetada 

na esfera pública; se a garantia de não serem utilizados dados e fatos relacionados a 

alguém contra a sua vontade; se o direito de intervir nos motores de busca na rede mun-

dial de computadores; se um direito subjetivo público à reconciliação social, a uma res-

socialização, dentre outras possibilidades. E percebemos que ele acaba sendo tudo isso e 

essa mistura produz muito mais desconexões do que soluções. 

De um modo geral, fixou-se uma definição que serviu para guiar a discussão, en-

tendendo o direito ao esquecimento como algum tipo de prerrogativa individual de con-

trole sobre dados e identidade na esfera pública, de modo a não permitir que eventos do 

passado de alguém possam vir, no presente e de forma descontextualizada, a produzir 

algum tipo de constrangimento ou prejuízo.  

Como tese jurídica, compreendemos que o esquecimento tem origem em discus-

sões internacionais acerca do controle de dados na internet e assim vem sendo tratada, 

especialmente, nas diretivas da União Europeia. De um modo mais restrito, a questão, 

por lá, diz respeito à proteção de dados na rede mundial de computadores e, também, à 

questão sensível da desindexação de dados pelas ferramentas de busca na web.  

Já no Direito brasileiro, verificamos que a tese do Direito ao esquecimento co-

meçou a ser elaborada a partir de enunciado do Conselho da Justiça Federal, com a in-

terpretação do art. 11, do Código Civil em vigor, sendo, pois, convencionado dentro dos 

direitos da personalidade.  

Ainda no Direito brasileiro, nos dedicamos a compreender como a doutrina jurí-

dica concebe as diversas formas do direito ao esquecimento. Para realizar essa parte do 

trabalho, nos valemos dos principais textos sobre o tema publicados no Brasil, recente-

mente. E a escolha desses autores pautou-se, também, pela forma como eles repercutem 

a maneira como os tribunais superiores lidam com o tema e, também, com impacto das 
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obras deles no interior da discussão jurisprudencial. Ao fazer essa recolha na doutrina, 

conseguimos articular algum tipo de tipologia do esquecimento, a partir dos elementos 

jurídico-doutrinários que esses autores pretendiam que fossem os identificadores do 

direito ao esquecimento. Nesse ponto, concluímos que, para ser construída a demanda 

pelo esquecimento, já que o espaço do processo é que é, para esses mesmos autores, o 

lugar adequado para o sopesamento dos valores em conflito quando se pretende reco-

nhecer a pretensão ao olvido, era necessário demonstrar, essencialmente, quatro elemen-

tos: o fato danoso; a veracidade da informação veiculada; o transcurso de um prazo que 

produziria a não-contemporaneidade entre fato e narrativa; a ausência de historicidade e 

relevância informativa da narrativa do fato.  

Para cada um desse supostos elementos, traçamos o conceito e os problemas que 

eles apresentam, especialmente porque todos eles são referidos, de alguma forma, a ca-

tegorias historiográficas. Em primeiro lugar, sobre o fato danoso, concluímos que se a 

pretensão é livrar-se da perseguição do passado, esse passado precisa ser de alguma 

forma prejudicial à identidade contemporânea de quem pretende o exercício da preten-

são, funcionando como uma forma de impedir que cada um de nós seja perseguido por 

qualquer rastro que tenha deixado ao longo de sua vida, transformando a noção liberal 

de privacidade negativa – como impedimento de uma vida devassada – por uma noção 

positiva de controle de dados e informações pessoais. Assim, ficou para nós sedimenta-

do que o prejuízo, o fato danoso de que tanto se fala na tese do esquecimento, seria al-

gum evento que, vindo do passado, representasse um inconveniente tal que deve ser 

desvinculado da identidade contemporânea de quem o viveu. E essa pessoa, de acordo 

com os autores trabalhados e também com a jurisprudência pesquisada, a depender de 

quem é de que papeis sociais exerce, pode ter de suportar mais ou menos danos decor-

rentes desses assombros do passado. Aí, já vimos um dos principais problemas da rela-

ção entre direito e história, quanto ao esquecimento: uma primeira separação entre lem-

brar e esquecer a partir de quem é a pessoa envolvida no fato que se lembra ou se es-

quece.  

A questão da verdade foi um dos pontos mais tormentosos da pesquisa, porque 

para que se dê ensejo à pretensão ao olvido, propõe ser necessário que o fato não seja 

falso, inverídico, o que o tornaria, por si só, ilícito, e transportaria a discussão para o 

âmbito dos atos jurídicos ilícitos e a forma de sua reparação, simplesmente. Assim, 

mesmo que não haja nem traço de falseabilidade na construção narrativa do fato, ele 
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ainda pode ser atingido pelo esquecimento determinado por decisão judicial. Em outras 

palavras, o que aconteceria é um deslocamento para o interior do direto dos limites do 

narrável. De modo que o direito estabeleceria quem narra e sobre o que se narra, funci-

onando como uma instância de interdição da construção discursivo-narrativa de um de-

terminado evento. 

Ao discutirmos a questão do tempo – um dos tormentos do direito ao esqueci-

mento – fomos capazes de perceber que o direito tem uma forma temporal que lhe é 

muito peculiar e própria, que nos pareceu calcada numa linearidade e externalidade do 

tempo. Isso porque, no contexto da pretensão ao esquecimento demandada nos Tribu-

nais Superiores, a questão gravitava a discussão sobre a construção da ilicitude pelo 

fluir do tempo. Algo como a transformação do lícito em ilícito, no contexto narrativo do 

direito ao esquecimento, por uma lógica de tempo passadiço, móvel.   

Enfim, no quarto elemento, encontramos o principal embate entre Direito e His-

tória, acreditamos, na construção da tese do direito ao esquecimento. Para os autores e 

julgadores, o esquecimento é possível quando o fato a ser narrar não se revista de histo-

ricidade. E historicidade, nesse contexto, ficou claro que é a relevância público-política 

do fato. Nesse ponto, a relação entre historicidade e interesse público foi a chave para a 

análise. De acordo com os cultores do direito ao esquecimento, só é possível pleitear o 

olvido, o apagamento, a desindexação, a interdição à narrativa pública de fatos que não 

se revistam de uma historicidade. E essa historicidade estaria medida pelo interesse pú-

blico na informação e o interesse público é concebido como a medida da relevância que 

esse tal fato tivesse para a formação de uma memória coletiva, pensada a partir da uma 

noção de história de Estado. Encontramos alguns problemas quase insolúveis: a vincu-

lação da historicidade com o interesse público e a vinculação do interesse público a uma 

história política. Mais ainda, no contexto dessa discussão sobre historicidade, encontra-

mos, nos textos tanto doutrinários quanto jurisprudenciais, uma construção do papel da 

história como mestra da vida, como capaz de fornecer exemplos morais, éticos, de modo 

que históricos seriam apenas esses acontecimentos que pudessem contribuir para essa 

formação identitária pública. 

Como dito desde o começo do trabalho, laborávamos com a polissemia do direi-

to ao esquecimento e, após a pesquisa, se comprovou a hipótese: chama-se muita coisa 

pelo mesmo nome e, com isso, mais confusões do que ajustes são produzidas. Concluí-
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mos que “Direito ao Esquecimento” não é uma expressão ímpar de significado, ao me-

nos quando se observam os muitos mundos jurídicos em que é utilizado. Nesse ponto, 

estabelecemos mais uma tipologia importante. Assumimos que há, pelo menos, quatro 

sentidos para o direito ao esquecimento: a) O direito ao esquecimento como controle 

informativo e de dados nas redes de computadores; b) Direito a não esquecer como um 

direito coletivo à memória; c) O direito ao esquecimento no contexto da justiça criminal 

brasileira, como derivado de uma prerrogativa à ressocialização, marcadamente pelo 

fluir do tempo; e d) Direito ao esquecimento como um dos direitos da personalidade. 

Enfrentando cada um desses tipos, trabalhamos com o controle de dados na in-

ternet, em duas frentes: a questão do tratamento desses dados, quando fornecidos pelas 

próprias pessoas e a tormentosa questão da desindexação dos motores de busca, também 

na web. No primeiro caso, o esquecimento seria, fundamental, controle de dados, um 

direito a poder dominar os usos públicos de dados fornecidos, a pessoas públicas ou 

privadas. No segundo, trata-se da prerrogativa de fazer com que os sistemas de busca na 

internet não façam conexões que gerem resultados divulgadores de informações preju-

diciais a quem pleiteia o esquecimento. Só aí já é possível ver que estamos tratando de 

coisas absolutamente distintas usando o mesmo nome.  

Tomado como um direito a não esquecer, o direito ao esquecimento passa a lidar 

com as lutas pela manutenção e reconciliação com a memória coletiva, especialmente, 

como é o nosso caso, em países que tem redemocratização tardia e ainda estão em pro-

cesso de reabilitação do passado, como é o caso das comissões da verdade pós-anistia 

de 1979. E, também, a discussão tangenciou a pretensão do direito a ser um instituidor 

da memória, como instrumento funcional de manutenção das tradições jurídicas que dão 

sustentação à força institucional das instituições e dos institutos do direito, numa matriz 

pós-convencional, que tenta reconhecer a força vinculante do direito como decorrência 

do compartilhamento de uma identidade coletiva, de produtores-atores no campo jurídi-

co 

Quando passamos a discussão para o interior das questões criminais, foi possível 

fazer uma análise detida de muitos institutos relacionados com os ilícitos penais em que 

o esquecimento tem sido tematizado. Partimos da ideia de que, por já existiram formas 

de uso do tempo como purgação de eventos criminosos, acreditamos que a tese do direi-

to ao esquecimento acaba se tornando um discurso esvaziado por outros instrumentos 
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jurídicos já existentes. Nos dedicamos a explicar o funcionamento da construção de 

identidades a partir das sentenças criminais e da modificação dessas mesmas identida-

des por institutos que pretendem intervir no tempo do direito. Com isso, foi possível 

produzir uma detida análise acerca dos antecedentes criminais e da reincidência, como 

formas de um passado tornado presente na sentença condenatória. A questão criminal 

acabou se tornando bastante relevante no trabalho em razão do muito que se diz sobre a 

questão da ressocialização como um efeito do esquecimento, fazendo com o que tema se 

estendesse por um número considerável de páginas deste trabalho. Por isso, e até porque 

muitos de nossos marcos se debruçam sobre a questão criminal – identificada como o 

ponto de partida para esquecimento por muitos – tivemos de nos dedicar a tratar da rea-

bilitação criminal, da prescrição e da anistia como causa extintiva da punibilidade. To-

dos esses institutos, a seu modo, são creditários de uma reconstrução da vida do senten-

ciado a partir dos efeitos temporais desses instrumentos. Discutimos à exaustão esse 

passado sempre presente do criminoso sentenciado e as formas como mitigá-lo com os 

usos dos instrumentos mencionados. 

No capítulo cinco, passamos a discutir os casos paradigmas do direito ao esque-

cimento, no judiciário brasileiro. A discussão pautou-se por dois importantes caminhos: 

a) a ideia de que seria no judiciário que o sopesamento entre um direito subjetivo a es-

quecer e um direito coletivo a informar e lembrar se colocaria e se dialogizaria; e b) a 

importância dos espaços dados no judiciário para que muitos atores pudessem trazer sua 

contribuição para a noção de esquecimento, de modo que pudéssemos esquadrinhar me-

lhor a narrativa e encontrar, nela, as interconexões entre Direito e História, demonstran-

do como o direito se apropria de alguns conceitos, os lê a seu modo, e devolve para es-

fera pública uma certa ideia que domina o discurso público e controla as interdições e 

acessos narrativos.  

Os casos paradigmáticos trabalhados por nós são aqueles que chegaram com 

mais vigor aos Tribunais Superiores que demandaram mais esforços dos agentes jurídi-

cos para sua solução, até porque se tornaram referência para outras decisões. Tratam-se 

do chamado Caso Aída Curi, descrito com detalhes ao longo do texto, e do caso Juran-

dir Gomes França – Chacina da Candelária. Tomamos o cuidado de tentar reconstruir, 

com as fontes disponíveis e com as decisões judiciais, o que teria ocorrido nos dois ca-

sos, que foram, no Superior Tribunal de Justiça, decididos no mesmo momento, pelo 

mesmo julgador e que chegaram a conclusões absolutamente distintas. A importância de 
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reconstruir esses casos nesta tese foi, especialmente, para analisarmos a narrativa e ten-

tarmos encontrar os caminhos pelos quais o direito ao esquecimento se iria legitimar ou 

não.  

Especialmente no caso Aída Curi, ainda em tramitação no Supremo Tribunal 

Federal, fizemos um longo caminho de análise das falas de diversos sujeitos, jurídicos e 

não-jurídicos, interessados no caso e interessados no assunto do caso, graças à audiência 

pública que foi realizada, no STF, para a discussão dos limites do direito ao esqueci-

mento no Brasil. As falas foram ricas em detalhes e em sentido. Logo, a análise foi deti-

da e as conexões foram estabelecidas, tanto pela proximidade quanto pelo distanciamen-

to. Pudemos compreender cada papel ali exercido pelos procuradores das partes, pelos 

representantes dos motores de busca na internet e pelos pesquisadores em direito, acerca 

do tema do esquecimento. E, dessa compreensão, pudemos retirar algumas considera-

ções bastante importantes para este trabalho, acerca dos usos jurídicos de categorias 

como tempo, historicidade, verdade, interesse. Percebemos como há o compartilhamen-

to de compreensões entre os mais diversos atores. Pontos de partida semelhantes que 

chegam a conclusões, por vezes, absolutamente distintas. Mas, também, pudemos per-

ceber um silenciamento, uma certa interdição de outras áreas do conhecimento, como 

por exemplo, a própria História, tantas vezes citada e tão pouco ouvida. Ficou claro, 

para nós, que há a intenção evidente de usar o direito para fixar o lugar da História, do 

Historiador e, inclusive, dos limites da narrativa histórica.  

Enfim, terminada a construção sobre o direito ao esquecimento e a análise do 

discurso jurídico quanto a ele expedida, passamos fundamentar algumas de nossas hipó-

teses tomando em conta a pretensão assumida pelo direito de demarcar a verdade narra-

tiva possível e os agentes dessa verdade, concluindo, em última análise, que o Direito se 

arvora na condição de validador da verdade das construções discursivas. 

Depois, ao analisarmos a forma como o direito constrói uma temporalidade sua e 

intervém na percepção social do tempo, compreendemos que há uma noção, na tese do 

direito ao esquecimento, de um passado objetificado e de um tempo linearmente perce-

bido, com alguma desconsideração das diversas temporalidades que constituem o tempo 

histórico, tomado, nos contextos dos atores jurídicos envolvidos na pretensão ao olvido, 

como algo capaz de ser alterado, reconstruído pelos instrumentos do direito, de certa 

forma confundindo o passado com a narrativa que dele se faz e deixando ao largo todas 
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as discussões acerca das múltiplas temporalidades que entram na concepção histórica do 

tempo, marcadamente na pesquisa historiográfica. 

No sexto capítulo, em que entramos numa das discussões mais problemáticas 

acerca da pretensão ao esquecimento, tivemos a oportunidade de discutir a noção de 

verdade com a qual laboram os operadores do direito ao esquecimento, tanto na doutrina 

jurídica quanto na jurisprudência dos tribunais. Aí, concluímos que o Direito, ao se fe-

char operativa dentro do processo para definir o esquecimento voluntário, produz uma 

verdade discursiva e contingente sob a capa de uma verdade permanente e objetiva. A 

pretexto de encontrar uma verdade ínsita no próprio fato esquecível produz um discurso 

de poder sobre a verdade. Em outras palavras, produz uma verdade estrutura em seus 

próprios instrumentos de poder. Nessa discussão, transitamos por dois vieses interpreta-

tivos: em primeiro lugar, aquele que se sustenta numa crença de que exista uma verdade 

do fato no próprio fato e que precisa ser construída por modos autorizados; em segundo, 

a própria lógica, com base em Foucault especialmente, de que a vontade de poder pro-

duz a vontade verdade e a verdade acaba servindo mais para disciplinar do que para 

libertar, ao final.  

No final, já nos derradeiros tópicos do trabalho, nos propusemos a pensar sobre 

como o direito estatui uma noção estranha de historicidade, a partir da lógica do interes-

se público, meio que entendendo o papel da história de apenas narrar fatos grandilo-

quentes de grandes sujeitos, justificando o esquecimento, separando eventos-fatos-

crimes genuinamente históricos de outros que, por não o serem, podem ser esquecidos. 

Aqui, ficou claro para nós que o direito ao esquecimento estaria preso a uma ideia de 

que a história teria apenas a função de descrever eventos públicos, políticos, interessan-

tes a uma tal memória pública. O que já é, por si só, problemático. 

Em seguida, encontramos firmes fundamentos para acreditar que toda a discus-

são sobre o direito ao esquecimento coloca a história como mestra da vida, como ins-

tância moralizante, construtora de uma exemplaridade pública: para funcionar com con-

teúdo de exemplaridade, no ambiente social. Uma História que seja, no final das contas, 

uma recolha de exemplos de ações humanas que devam entrar para o repertório de com-

portamentos exemplares para que se repitam ou não se repitam, em nome de uma histó-

ria político-nacional. Assim, o esquecimento poderia ser reconhecido quando o fato que 

se pretenda narrar não tivesse esse conteúdo de exemplaridade, já que é a isso que a 
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história deveria se dedicar, conforme a narrativa que se recolheu da tese do direito ao 

esquecimento. 

Por derradeiro, discutimos o lugar que a tese do Direito ao Esquecimento acaba 

deixando par ao Historiador, concluindo haver algum tipo de problema também nesse 

tipo de determinação. Parece que os atores jurídicos envolvidos na tese do direito ao 

esquecimento pretendem uma figura de historiador erudito, com uma função pública de 

guardador da memória pública. Mas, ao mesmo tempo, pretende que esse mesmo histo-

riador, ainda que não tenha participação na discussão jurisdicional acerca da pretensão 

ao esquecimento, seja o agente de legitimação das estruturas jurídicas concebidas a par-

tir desses casos, nos Tribunais Superiores. 

Enfim, a contribuição que se pretendeu dar com este trabalho – e espera-se ter 

dado – é a de chamar a atenção para o fechamento discursivo e as consequências desse 

fechamento discursivo. Além disso, jogar luzes sobre a estratégia jurídica, no direito ao 

esquecimento, de se apropriar de alguns conceitos historiográficos fora da pesquisa his-

toriográfica e devolvê-los para a História de uma forma que a História não os concebe 

ou um dia os concebeu. Pretendeu-se, também, tentar mostrar que o Direito não pode se 

desistoricizar. Isto é, quando trabalha com suas categorias, que tendem a uma perma-

nência temporal, é preciso que o direito esteja colocado também no tempo – especial-

mente, o direito como prática. Já que suas decisões, embora possam demorar muito a 

surgir no universo prático da vida das pessoas – como ocorre no caso Aída Curi – quan-

do exsurgem no ambiente social, impactam. E impactam fortemente. Assim, precisariam 

ser coetâneas com a realidade em que atuam. 

Se Aída Curi não é Getúlio Vargas, certamente sua vida e morte serviram e ser-

virão para muitas discussões relevantes, ainda habitando a esfera pública, mesmo depois 

de sessenta anos de sua morte. Se Aída Curi não é Getúlio Vargas, sua vida e morte 

foram bastantes para trazer à comunidade científica brasileira a discussão sobre o que é 

possível esquecer e o que é devido lembrar. Se Aída Curi não é Getúlio Vargas, nos 

ajudou a responder à questão colocada ao começo desta tese: “É possível legislar sobre 

a memória?”. Por ora, o que podemos dizer é que, como a pretensão ao esquecimento 

está colocada, nas suas diversas nuances, é necessário encontrar algum caminho de con-

ciliação sobre os efeitos disso, na esfera pública. Se a solução não é apenas jurídica, 

com que estamos de acordo, é também jurídica.  
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ANEXO I – FOTOGRAFIAS DE AÍDA CURI 

(Publicadas pelo Monsenhor Maurício Curi em Seus Livros) 
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ANEXO II – REPRODUÇÃO DA REVISTA SÉTIMO CÉU 

(Sobre a vida e morte de Aída Curi) 
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