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P R E FÁ C I O

Em outubro de 2012, tive a oportunidade de participar de
uma parceria científica entre o Conselho da Justiça Federal e a
Universidade de Humboldt de Berlim – Alemanha, etapa enriquecedora dos meus estudos de pós-graduação – stricto sensu. Tal
período pode ser resumido numa frase: show me your ideas.
Na realidade, ninguém queria saber minha idade, se eu tinha
trabalhos publicados, onde eu havia estudado, de que país vinha,
o cargo que ocupava, qual religião professava, etc. O que interessava para os professores e colegas eram as ideias que eu tinha para
apresentar e desenvolver.
Ao ter contato com o texto da jurista Amanda Jales Martins
foi parecido. O que me impressionou foram suas ideias. E elas são
simplesmente inquietantes, substanciosas e inovadoras.
Percebi, desde a primeira leitura da Obra – O direito ao esquecimento no âmbito da criminalidade econômica sob o enfoque da pessoa
jurídica -, não somente a promessa de um trabalho acadêmico
formalmente correto, mas um texto instigante, crítico e profundo
de quem é grande independentemente da idade ou da trajetória
profissional já percorrida.
Lembrei-me, então, da reflexão sempre atual do saudoso
Professor Rogério Lauria Tucci, em seu discurso de posse, como
Titular, na festejada Universidade de São Paulo - USP:
..... como intuiu, em profunda reflexão, Gustav Radbruch,
Filosofia do Direito, tradução portuguesa de Cabral Moncada,
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Coimbra, Armênio Amado, 1974, p. 231, verbis: “A interpretação jurídica não é pura e simplesmente um pensar de
novo aquilo que já foi passado, mas, pelo contrário, um saber
pensar até o fim aquilo que já começou a ser pensado por outro.
Sem dúvida, ela parte da interpretação filológica da lei, mas
para ir mais além dela”.
Foi sempre e é ainda desse modo, que procuro conduzir as preleções, quer no curso de graduação, quer no de pós-graduação,
intentando demonstrar que a norma jurídica, sem incidência
sobre fato da vida, é inerme, estática; dinamizando-se, isso sim,
quando este acontece. Realmente, o Direito vive, vivifica-se
constantemente em razão dos fatos aos quais é aplicável;
reclamando, por isso mesmo, do exegeta da regra de conduta
humana (ao desenvolver estafante labor intelectual e volitivo,
com a sensibilidade do artista, em relação à sua obra ...), a
visualização do fenômeno em que se consubstancia a relação
jurídica exatamente como ele é, ou seja, concretamente. Em
suma, ficar no abstratismo das normas significa desconhecer a
vida em sociedade, com todos os seus acertos e todos os seus
destemperos; e que, aliás, clama, reclama, exige um permanente
discernimento sobre o que nela há de ser conservado, e o que
há de ser modificado, transformado.

O prazer desta caminhada compartilhada, estejam certo, foi
todo meu!
A autora, diante da ordem constitucional econômica
e do fenômeno da criminalidade dela decorrente, utiliza da
lógica do bom senso, decorrente do reconhecimento e da
reconstrução da ordem jurídica, para propor a tese do Direito ao esquecimento para as pessoas jurídicas, especialmente
quanto à criminalidade econômica.
Nessa linha de raciocínio, pode-se dizer, que, em uma sociedade globalizada e complexa, como a atual, a professora universitária
Amanda Martins desenvolve seu trabalho, a partir da relação entre
a ordem econômica e o Direito Penal, com o resgate precioso
da teoria geracional dos direitos fundamentais e com o passeio
histórico dos Estados Absolutista, Liberal, Social e Democrático
de Direito.
10

Analisa, então, logo no início, dois mecanismos de intervenção estatal no domínio econômico: O Direito Penal Econômico
e o Direito Administrativo Sancionador, confrontando o grau de
reprovabilidade das condutas e a finalidade das normas, a fim de
delimitar o espectro de incidência penal.
No ponto, elege o funcionalismo teleológico de Clauss
Roxin como marco téorico de suas ponderações e adverte, com
maestria, que é preciso reorganizar a dogmática penal, sem romper
seus pilares principiológicos, pois a sociedade contemporânea (ou
sociedade de riscos) tornou-se, é verdade, palco de transformações
sociais pela globalização do capitalismo econômico-financeiro e
pelo progresso tecnológico, expandindo a necessidade de aplicabilidade do Direito Penal, mas não pode abandonar a condição
deste ramo de Direito de ultima ratio.
Já no Capítulo III, a preocupação da autora dirige-se às sociedades empresárias, como sujeito de direitos e deveres, em especial
na ordem econômica, questionando, pois, dogmas do Direito Penal,
para enveredar pelo polêmico aspecto da responsabilidade penal
das pessoas jurídicas, a partir do embate entre o combate à criminalidade econômica e os obstáculos dogmáticos da culpabilidade,
da individualização e da personalidade da pena. Reconhece, no
ponto, a inovação constitucional quanto aos aspectos ambiental e
econômico-financeiro (CF/88, arts. 173 e 225), mas aponta, no
tópico, para mecanismo extrapenal (Lei 12.529/2011, acordo de
leniência), como instrumento consensual mais eficaz para o Estado.
Em seguida, envereda pelo desafiante tema do direito ao esquecimento, fazendo o confronto do direito à privacidade com a liberdade
de expressão, nas perspectivas histórica, doutrinária e jurisprudencial.
Nos Capítulos V e VI, enfrenta o contra-argumento: Direito
à memória, bem como a relação do Processo penal com a mídia,
com o princípio da publicidade e com a garantia constitucional
do direito à informação.
E no dilema esquecimento x memória, a autora usa a técnica
da ponderação para resolver antinomias/conflitos principiológicos, a partir da distinção entre regras e princípios, preconizada
por Dworkin e desenvolvida por Robert Alexy (subsunção,
11

mandamento de otimização e proporcionalidade – adequação,
necessidade e ponderação).
No Capítulo VIII, a Profa. Amanda retoma a temática da pessoa jurídica, indica dados estatísticos da economia impressionantes
e sustenta que, com o passar do tempo, o Direito ao esquecimento
deve ser privilegiado e implementado também pelo Estado, enquanto ator de não-mercado, como política econômica, para que
a interação estratégica entre Estado e empresários possa manter a
economia sadia, com capacidade competitiva, a permanência no
mercado interno e o estímulo ao mercado externo. Nesse diapasão,
a relevância social da atividade empresarial justifica a preservação da
pessoa jurídica e de sua atividade.
Com efeito, a sociedade passou a reivindicar, neste terceiro
milênio, novos parâmetros sociais e um novo modelo de convivência humana. Vive-se um tecido social complexo e extremamente veloz. O caminho do resgate da efetividade dos direitos
fundamentais não tem volta!
Há, na hipótese, proposta de mudança de paradigma, com coragem e coerência acadêmica.A fundamentação apresentada é, indiscutivelmente, relevantíssima e merece ser conhecida e aprofundada.
Em suma, o trabalho apresentado é inovador e provocativo.
A comunidade jurídica brasileira é presenteada com o que há de
melhor sobre o assunto.
Brasília-DF, 04 de março de 2019

Reynaldo Soares da Fonseca
Ministro do Superior Tribunal de Justiça
Professor da Universidade Federal do Maranhão
Doutor em Direito Constitucional – FADISP
Mestre em Direito Público - PUC/SP
Especialista em Direito Penal e Processual Penal – UNB
Especialista em Direito Constitucional – UFMA/UFSC
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A P R E S E N TA Ç Ã O

O livro que ora se apresenta ao público é originário da dissertação de mestrado, com o mesmo título, defendida por Amanda
Jales Martins, nas Faculdades Milton Campos, que analisa temas
fundamentais do direito, projetados no campo criminal: delitos
econômicos, responsabilidade penal da pessoa jurídica e direito
ao esquecimento.
Receber o convite para prefaciar um livro é sempre honroso.
Do apresententador espera-se mais do que ressaltar a importância
do tema ou mesmo resumir o conteúdo do livro.
No final do século XIX, o direito à privacidade, identificado com o right to be let alone1, foi defendido em famoso artigo de
Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis, com o objetivo de lutar
pela privacidade em um tempo onde a tecnologia da época possibilitava à imprensa o registro indiscriminado da vida privada de
pessoas que eram foco de suas matérias. Desde então, a ideia de
um direito fundamental a ser deixado “em paz” tornou-se parte
integrante do direito à privacidade.
Quase um século depois, a facilidade do registro e de divulgação de aspectos da vida alheia é praticamente total. Com o avanço
dos smartphones, com grande capacidade e qualidade no registro de
imagens e sons, é possível registrar, a cada instante, o que se faz no
dia-a-dia. Cada cidadão se tornou um repórter amador. Há, pois,
1

The Right to Privacy, Harvard Law Review, v. IV, dec. 15, 1890, n. 5
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a captação e o registro de um conteúdo muito maior de fatos da
própria vida e dos acontecimentos alheios.
Por outro lado, o uso da rede mundial de computadores
fez com que a divulgação de todos esses dados tenha se tornado
possível para qualquer indivíduo. Aquele contingente oculto, que
antes não tinha vez e voz na imprensa tradicional, passou a poder
divulgar, em sites, blogs, e perfis de rede social tudo o que desejar.
Mais do que isso, como dizia Umberto Eco, ao discursar quando
recebeu o título de Doutor Honoris Causa em Comunicação e
Cultura na Universidade de Turim, em 2015: “As mídias sociais
deram o direito à fala a legiões de imbecis que, anteriormente,
falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano
à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca,
enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador
do Prêmio Nobel.” Há, também, aquele que ao invés de opinar
sobre tudo, e criticar a todos, prefere se expor excessiva e despudoradamente, na busca dos tão desejados “15 minutos de fama”,
de que falava Andy Warhol. Aliás, em tempos de internet, mais do
que a fama, muitos sonham se tornar a celebridade instantânea.
Todo esse imenso volume de dados, fatos e informações,
depois de publicados na rede mundial de computadores, ficam
acessíveis por tempo praticamente indeterminado, podendo ser
facilmente acessados com a simples utilização de um mecanismo
de busca e um click. Assim, os fundamentos do Right to be let alone,
postos em 1890, com vista à mídia impressa, na atual sociedade digital levou a necessidade de se buscar o reconhecimento do Right
to be forgotten (direito ao esquecimento).
A onipresença da internet em nossas vidas fez com que, nas
palavras de Artemi Rallo,“a ilusão inicial que nos convidava compulsivamente a estar na Internet – e, mais especificamente, a aparecer
nos índices dos sites de buscas, especialmente o Google – para ser
alguém no mundo moderno, deu lugar a uma incipiente demanda
pelo cancelamento ou exclusão dos dados pessoais na Rede, ante
o angustiante temor de que os mesmos poderiam prejudicar, já no
presente e, fundamentalmente, no futuro, a imagem, a privacidade
e a reputação individual. Como a melhor doutrina já evidenciou,
14

se historicamente a sociedade esquecia como princípio geral e
só recordava por defeito, hoje a tecnologia leva a humanidade à
memória como princípio geral e ao esquecimento somente por
defeito. Esta e não outra causa explica e justifica a imperiosa demanda de desaparecimento de informações pessoais na Rede que se
abriga sob a denominação direito ao esquecimento na Internet”.2
Com base em sólida doutrina, Amanda Martins conceitua
o Direito ao Esquecimento como: “(...) ‘a faculdade de a pessoa
não ser molestada por atos ou fatos do passado que não tenham
legítimo interesse público. Trata-se do reconhecimento jurídico
à proteção da vida pretérita, proibindo-se a revelação do nome,
da imagem e de outros dados referentes à personalidade’. Isto é,
dispõe o titular de um fato pessoal o direito de impedir a divulgação de dados a ele relacionados porque, em razão do decurso
de tempo, essa divulgação tem apenas o condão de ofender seus
direitos da personalidade”.
O direito ao esquecimento assegura, portanto, que toda pessoa
possa obter, inclusive mediante a tutela jurisdicional do Estado,
que certas informações a ela relacionadas não sejam expostas
publicamente. Essa exposição indevida que se pretende evitar
poderá ser potencialmente veiculada em meios de comunicação
tradicionais, como programas de televisão ou jornais, mas também
e principalmente, em site, blogs e redes sociais veiculados na rede
mundial de computadores. Nesse caso, busca-se uma decisão determinando que sejam apagados ou desindexados sites em que há
tais informações que devam permanecer “esquecidas’.
Apenas é de se relembrar que, se é nesse novo espaço virtual
surgido com a Internet que o tema se agudiza, não se trata, por
certo, de um fenômeno que lhe seja exclusivo. No século passado,
antes à era digital, tivemos um Presidente da República que proferiu a célebre frase “Peço ao povo que me esqueça”!
Do ponto de vista legislativo, no âmbito da União Europeia,
o Direito ao Esquecimento estava previsto no artigo 17 do The
2

Artemi Rallo, El derecho al olvido en Internet: Google versus España. Madrid:
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, p. 17.
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General Data Protection Regulation, aprovado pela Resolução legislativa de 12 de março de 2014. Já na nova versão do General Data
Protection Regulation, aprovada pelo Regulamento EU 2016/679,
do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa, o Right to be
forgotten foi atenuado e substituído pelo Right to erasure.
Entre nós, a Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709,
de 14 de agosto de 2018, não prevê o Direito ao Esquecimento,
mas, apenas, o direito de solicitar a eliminação dos próprios dados,
com o término de um contrato entre o usuário e a empresa que
veicula tais dados.
Tudo isso só ressalta a relevância e importância do tema
tratado no livro, que é ainda mais específico, pois não bastasse
a dificuldade de enfrentar a tormentosa questão do direito ao
esquecimento em si, ainda procura verticalizar o tema, colocado
no campo penal e, mais do que isso, no âmbito da criminalidade
econômica praticada por pessoa jurídica. São, praticamente, três
temas autônomos que se encontram e entrelaçam em uma tese.
Os dois capítulos iniciais se destinam a fixar premissas da
tese. O Primeiro Capítulo trata do Direito Penal Econômico
como instrumento de proteção da ordem econômica. Além disso,
discute a relação entre o Direito Penal Econômico e o Direito
Administrativo Sancionador. A Autora adota a posição de que a
ordem econômica é um bem jurídico supraindividual que merece
a tutela penal. No Segundo Capítulo é analisada a responsabilidade penal da pessoa jurídica. O livro vai além da mera discussão
da compatibilidade ou não com o direito penal brasileiro da
responsabilidade penal da pessoa jurídica. A Autora trabalha com
um modelo de responsabilidade penal direta da pessoa jurídica,
que exige a identificação dos elementos do crime nas atividades
desenvolvidas pelo ente coletivo, sendo-lhe atribuída a reprovação
penal porque o fato punível apurado lhe é diretamente imputado à própria pessoa jurídica, inexistindo transferência fictícia de
responsabilidade individual da pessoa física para a pessoa jurídica.
A partir do Terceiro Capítulo começa a análise do tema
central do livro: o direito ao esquecimento, dedicando-se à sua
caracterização e evolução histórica. A partir da análise do con16

fronto entre o direito à privacidade, de um lado, e a liberdade de
expressão, de outro, chega-se ao direito ao esquecimento. Além
do fundamento teórico, ancorado na mais abalizada doutrina, a
Autora traz, também, os poucos julgados sobre o tema existentes
na jurisprudência nacional. Além disso, no caso específico do
cumprimento de pena, o tema é tratado à luz do instituto da reabilitação penal, que ao ver da Autora, no âmbito do Direito Penal,
“consagra implicitamente o direito ao esquecimento”.
Todavia, o livro não se limita a exaltar a importância e
necessidade do respeito ao direito ao esquecimento. No Quarto
Capítulo, como se faz em uma correta pesquisa científica, são
trazidos os contra-argumentos passíveis de serem opostos ao
reconhecimento do direito ao esquecimento. O direito à memória, em seu aspecto de memória coletiva, é confrontado com
o direito ao esquecimento.
Para solucionar o inafastável conflito entre o direito à memória e o direito ao esquecimento, o Sexto Capítulo analisa a
técnica de ponderação de princípios, com base em conhecidas
premissas defendidas por Dworkin e Alexy: “Diante do cenário
posto, tem-se uma colisão entre direitos fundamentais formada, de
um lado, pelo Direito ao Esquecimento, amparado na dignidade da
pessoa natural ou jurídica, respaldando sua intimidade, privacidade,
honra e/ou imagem e, de outro lado, o Direito à Memória Social,
exercida pela liberdade de informação, de expressão e de imprensa,
valores também de índole constitucional, ínsitos de uma sociedade
contemporânea, multifacetária e globalizada, as quais não podem
estar submetidas a qualquer tipo de censura”.
Por fim, no Sétimo Capítulo, as premissas desenvolvidas são
tratadas em face da pessoa jurídica. O direito ao esquecimento
não é uma prerrogativa das pessoas físicas ou naturais, mas também
alcança as pessoas jurídicas. Surgido como direito da personalidade
do indivíduo, fundado no respeito à privacidade, no caso da criminalidade econômica é que defende a Autora a aplicação do direito
ao esquecimento, que é “imprescindível empreender esforços para
a preservação tanto da empresa economicamente viável, enquanto
atividade produtiva, quanto da reputação corporativa”.
17

Pela relevância do tema, as qualidades do livro e de sua
Autora, resta felicitar a Editora D’Plácido, que com a publicação
dessa obra preenche lacuna da bibliografia nacional em tema de
tamanha importância e grande atualidade. Boa leitura a todos.
São Paulo, 14 de maio de 2019.

Gustavo Henrique Badaró
Professor Titular de Direito Processual Penal da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
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1

INTRODUÇÃO

Para alcançar o objetivo desse trabalho – avaliar a aplicabilidade do Direito ao Esquecimento à pessoa jurídica em contextos
de criminalidade econômica – três são os eixos temáticos que
devem ser estudados: a relação entre o Direito Penal e a economia;
a pessoa jurídica; e o Direito ao Esquecimento.
A pesquisa inicia-se pela evolução da intervenção penal na
economia, pois não é possível compreender qualquer ramo do
Direito em sua situação atual sem conhecer seu desenvolvimento
histórico. Analisada a tutela constitucional da ordem econômica,
impõe-se distinguir dois mecanismos de intervenção estatal na
economia: o Direito Penal Econômico e o Direito Administrativo
Sancionador, já que a adequabilidade do ramo jurídico perante
um ilícito depende do grau de reprovabilidade da conduta e
da finalidade perseguida. Justificado o aumento do espectro de
incidência penal pelas novas dificuldades próprias da sociedade
pós-moderna, conclui-se que a ordem econômica trata-se de bem
jurídico supraindividual com dignidade penal.
O funcionalismo teleológico de Claus Roxin fora eleito
como marco teórico do trabalho, pois a construção do Direito
Penal tendo como referente material o bem jurídico-penal representa um limite crítico e racional contra o arbítrio estatal, ainda
não superado por qualquer outra proposta. Importa frisar, neste
ponto, que a adoção da teoria do bem jurídico não significa apego
a um núcleo mínimo e imutável de bens jurídicos de natureza
19

penal, vez que a sociedade evolui, devendo o Direito, por via de
consequência, acompanhá-la.
Em seguida, a pesquisa perpassa pela pessoa jurídica e a definição de seus direitos e obrigações, distinguindo o disciplinamento
entre o âmbito civil-administrativo e penal. A preocupação com a
acuidade terminológica e a maior amplitude da expressão “pessoa
jurídica” determinou seu uso no decorrer do trabalho, portanto,
não se trata de mero preciosismo linguístico. Contudo, na medida
em que o raciocínio progride, o estudo centra-se nas pessoas jurídicas de direito privado consideradas “sociedades empresárias”.
A responsabilidade penal da pessoa jurídica trava um embate
entre os que a defendem como imperativo de política-criminal
pela necessidade de combate à criminalidade econômica e os que a
rejeitam pelos obstáculos dogmáticos decorrentes da incapacidade
de ação e de culpabilidade. Apreciados ambos os posicionamentos,
fora feita uma constatação crítica quanto à postura do ordenamento
brasileiro sobre o tema e apresentado um mecanismo extrapenal
de responsabilização da pessoa jurídica.
Finalmente, o Direito ao Esquecimento é caracterizado legal, jurisprudencial e doutrinariamente no ordenamento jurídico
nacional e internacional. Do confronto, entre o direito à privacidade e a liberdade de expressão, que lhe dá origem avança-se
conceitualmente. E, na atual concepção, realiza-se um exame de
compatibilidade desse direito à pessoa jurídica, considerada criminosa ou instrumentalizada para prática de crimes cometidos por
quem age em seu nome.
A completude do argumento, entretanto, demanda o enfrentamento de seu contra-argumento: o Direito à Memória. Para
tanto, sua formação biológica e social são analisadas, bem como
sua relação com o processo penal e com o dever dos meios de
comunicação em massa em informar.
O equilíbrio entre esquecer e lembrar é buscado sob a égide
da ponderação constitucional, mas se impossível a conciliação, a
prevalência de um princípio sob o outro é decidida conforme os
impactos mercadológicos, em uma estratégia global de tutela da
ordem econômica.
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sta dissertação tem por objeto um instituto jurídico ainda em formação e lapidação, o Direito ao Esquecimento. Sabe-se que seu escopo é tutelar a dignidade
da pessoa humana, obstando que o passado
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feições e repercussões do fenômeno criminal
contemporâneo? O objetivo do trabalho, especificamente, é avaliar a aplicabilidade do
Direito ao Esquecimento à pessoa jurídica,
em contextos de criminalidade econômica.
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