
22/08/2017 Infoglobo - O Globo - 22 ago 2017 - Procuradora defende que Justiça analise caso a caso

http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.aspx?token=1f8caf06d200911000040 1/1

Notícia anterior Próxima notícia

Procuradora defende que Justiça
analise caso a caso
Representante de Janot, Deborah Duprat diz que medida fere Constituição

-BRASÍLIA- A subprocuradora da República Deborah Duprat, que substituiu o procuradorgeral da República,
Rodrigo Janot, no Fórum Esquecimento x Memória, ontem, em Brasília, defendeu que o direito ao
esquecimento tal como se discute é inconstitucional.

— Nossa ordem constitucional impede que haja o direito ao esquecimento. Isso não significa dizer que
dimensões do direito à individualidade e à personalidade não devam ser resguardadas, mas não como direito
ao esquecimento, mas que sejam submetidos ao exercício comum da jurisdição. Jamais como categoria
autônoma de direito ao esquecimento — disse Deborah.

Gustavo Binenbojm, professor de Direito Administrativo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj),
argumentou que o direito ao esquecimento lesa o direito à informação, causando uma espécie de “amnésia
coletiva”:

— No fundo o que se defende é uma espécie de direito de prescrição ou decadência no direito à informação.
Como se esse desejo de se apagar o passado pudesse funcionar com uma amnésia coletiva para que a
sociedade deixe de ter acesso a determinadas informações, que, a despeito de licitamente apuradas e
verdadeiras, não mais o sejam divulgados pela mera vontade de um interessado. MUNDO DIGITAL Binenbojm
afirmou que a lei já prevê mecanismos para que o cidadão se resguarde de injúrias, calúnias ou outros
conteúdos eventualmente distorcidos. Ele destacou também que no mundo digital, em que tudo fica gravado, é
preciso pensar em outras saídas que não interfira na liberdade de expressão, citando como exemplo links de
atualização de informações no caso de pessoas acusadas de algo e depois absolvidas.

Anderson Schreiber, procurador do Estado do Rio de Janeiro e defensor do direito ao esquecimento, disse
que o tema é compreendido de forma equivocada pelos críticos. Segundo ele, o assunto teve origem na Itália e
Alemanha, com a reivindicação de expresidiários que se opunham ao fato de serem lembrados para sempre na
condição de presos em publicações.

O procurador citou ainda o caso de uma transexual incomodada por ser repetidamente citada nos jornais
como alguém que “nasceu homem”.

—É o direito de um indivíduo de se proteger individualmente contra uma recordação agressiva de um fato
que esteja atrapalhando o seu desenvolvimento — afirmou Schreiber.
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