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2.

Estrutura do Workshop

O principal objetivo do workshop foi abordar e desenvolver as diferentes visões entre os setores
da governança da internet no Brasil sobre a necessidade ou não da adoção de uma legislação específica
sobre o “direito ao esquecimento” nacional. A diversidade de atores que compuseram a mesa é
indicativo da diversidade de visões, o que enriqueceu a atividade.
De forma ampla, o “direito ao esquecimento” tem sido considerado como um direito dos
indivíduos "para determinar por si mesmos quando, como e em que medida as informações sobre eles é
comunicada aos outros"2 ou como um direito que dá ao indivíduo maior controle das informações sobre
eles. Tem sido classificado como um direito de privacidade mesmo que se refira a informação que é, pelo
menos em algum grau, pública.
Ao mesmo tempo, os aspectos mais problemáticos de um "direito ao esquecimento" não devem
ser negligenciados. Informações que podem parecer banais ou triviais para alguns podem ser altamente
relevantes para o trabalho de historiadores, arquivistas e bibliotecas. Igualmente, arquivos de notícias
têm sido os repositórios da nossa memória coletiva sobre os acontecimentos mundiais.
Consequentemente, seria simplista supor que, só porque a informação é sobre uma pessoa específica e
antiga, deveria, portanto, ser excluída ou desindexação dos resultados de pesquisa. Na sua essência, o
"direito ao esquecimento" envolve tornar certas informações sobre os indivíduos mais difíceis de
encontrar, mesmo que sejam informações legitimamente de domínio público por décadas. Quando
indivíduos têm o poder de esconder informações embaraçosas, mas verdadeiras sobre eles, o potencial
para o abuso se torna claro.
A partir deste conteúdo, esta mesa de debate buscou ser um espaço de levantamento de
possíveis saídas para o esquecimento online no Brasil a partir da conjuntura atual, na qual o tema está
sendo discutido na mais alta corte do país, assim como nas casas legislativas.

3.

Síntese dos Debates
•

Priscila Gonsales (Instituto Educadigital)

Introdução sobre o histórico da decisão que exigiu que o Google desindexasse conteúdo referente a
um espanhol. O brasil tem visto muitos novos PLs sobre esse tema.
1.

É necessária uma lei específica para o direito ao esquecimento? As leis existentes são

suficientes?
2. O que tem gerado o crescente debate e demanda pela lei de direito ao esquecimento?

•

Laura Conde Tresca (Artigo 19)

Perspectiva da liberdade de expressão: não é necessária uma lei! Porque esse é um direito que não
reconhecido em nenhum tratado internacional, não é positivado na lei, não é direito de fato.
Período de ditadura e luta pela liberdade -> não faz sentido para uma democracia recente.
Apresentou a publicação da A19 e introduziu os principais PLs sobre o tema em tramitação no
Congresso (PL Espião e outros)
Os projetos de lei atuais são de exclusão das publicações e não de desindexação como foi na
Europa no caso do espanhol.
- exclusão de pessoas jurídicas da lei de direito ao esquecimento à tem que ser restrito a
pessoas físicas
- desindexação e não retirada de conteúdo original
- nenhum projeto faz menção à liberdade de expressão.
Proteção de dados é diferente de direito ao esquecimento. Podem ter informações pessoais que
são de interesse público.
A lei de dados pessoais tem que garantir a liberdade de expressão também, não pode ser usada
como base para direito ao esquecimento como tem ocorrido em outros países.

•

Deborah Duprat (Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão)

O congresso não pode legislar sobre o que quer. Respeito aos direitos humanos.
O direito ao esquecimento poderia estar atingindo outros direitos fundamentais.
Aida Curi e chacina da candelária no STF – em um há direito ao esquecimento e em outro não.

A constituição do imperativo de memória mais do que de esquecimento – decorre do passado da
ditadura e da justiça de transição.
Internet é um espaço para lembrar direitos. Proibição das expressões vagas – o que é
esquecimento?
Todas as iniciativas legislativas são inconstitucionais.
A aplicação do direito ao esquecimento só pode ocorrer por via judicial. Temos uma tendência
binária – público e privado, no entanto, não tem limites tão claros.

•

Marcel Leonardi (Google Brasil)

Política pública de Estado que omite a revolução russa na educação infantil à imagina isso aliado a
desindexação?
Direito ao esquecimento não é direito. Mas mesmo que pudesse ser, ele seria mais um elemento a
ser ponderado dentro dos outros direitos fundamentais, não como algo superior. Por que gerar
figura extra do esquecimento para servir como atalho contra os demais?
O MCI responde de maneira adequada em seu Artigo 19 à remoção depende da ordem judicial
Interesses por trás dos PLs não são lá republicanos... E são abusivos.
Tem gente que acha que só pode constar em pesquisas online a melhor versão da pessoa (honra ao
mérito etc)
Quando o google rejeita o pedido, pode requerer uma autoridade e ir pra via judicial etc à mas não
há um outro lado, não tem ninguém acompanhando o Google para checar se ela estava certa nos
casos em que ela aceita remover o conteúdo – e essa decisão é objetiva
As iniciativas iniciativas sobre o tema devem mesclar direito ao esquecimento e remoção de
conteúdo defasado

•

Fabricio Solagna (UFRGS)

Discussões sobre propriedade intelectual e copyright. Solução encontrada pelo mercado foi
produzir plataformas de distribuição como netflix, spotify etc.
Direito ao esquecimento pode ser entendido como direito à desindexação
Geração de plataformas de pedido de remoção – novo mercado de intermediários para retirar
conteúdo etc
Precisamos de uma legislação de proteção a dados pessoais
Preocupação com dados pessoais sempre foi muito residual nos mov sociais
- proteção da honra / fake News – martelar o prego com o miolo do pão

4. Perguntas da plateia
1. Caso de presos: como garantir a reinserção do réu na sociedade se na Internet seu nome
está “sujo”? E se for pedofilia?
2.

A Internet lembra de tudo. E as pessoas transexuais? E as crianças que são
superexpostas?

5. Consensos
1. Discussão sobre direito ao esquecimento é oligárquica. Camada pobre não tem isso;
2. Em relação ao discurso de ódio, a lei não vai proteger os transexuais, os presos à tem que
desenvolver a educação para estar dentro da Internet;
3. Qualquer lei seria redundante.

