Newsletter I Agosto/2022

Liberdade de Expressão é tema de mesa-redonda promovida pelo Centro
de Inovação, Administração e Pesquisa do judiciário da FGV Conhecimento
em parceria com a Corte Interamericana de Direitos humanos
O Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário

abusos, especialmente quando praticados contra integrantes do

da FGV Conhecimento realizou, no último dia 4 de agosto de

Poder Público ou por meio da imprensa”. O magistrado destacou,

2022, uma mesa-redonda sobre Liberdade de Expressão. O even-

ainda, o fato de a corte atuar como um tribunal de precedentes.

to contou com a abertura e moderação dos ministros do Superior

A importância dos precedentes da Corte IDH também foi evi-

Tribunal de Justiça do Brasil, professores da FGV e coordenado-

denciada pelo ministro Bellizze, que apontou para a necessidade

res acadêmicos da FGV Conhecimento, Marco Aurélio Bellizze e

de se evitar uma carga de subjetivismo na avaliação da Liber-

Antonio Saldanha Palheiro.

dade de Expressão. O ministro Saldanha, por sua vez, ressaltou
a importância da Corte para universalização dos conceitos de
cidadania e democracia na sociedade global, afirmando que a
instituição “cumpre esse objetivo com muita maestria no sentido
de nivelar circunstâncias, condições e prospecção de deveres e
direitos das nações com relação a seus cidadãos”.

Presidente da Corte IDH, Ricardo Manrique, proferiu a palestra principal do evento.

Na ocasião, o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Ricardo César Pérez Manrique, que ministrou a palestra

A mesa-redonda reuniu autoridades, lideranças e pesquisadores do âmbito
jurídico-comunicacional

principal, defendeu a Liberdade de Expressão como importante
alicerce à democracia. Para o jurista, um dos maiores desafios

Estiveram presentes também o presidente do Tribunal de Justi-

do tribunal no cenário contemporâneo são as fronteiras entre o

ça do Estado do Rio de Janeiro, Henrique Figueira; o desembar-

que chamou de “mundo real” e o ambiente virtual, com destaque

gador do TJRJ André Gustavo Corrêa de Andrade; o subpro-

ao direito dos usuários nas mídias digitais frente a uma “censura

curador-geral de Justiça de Relações Institucionais e Defesa de

privada” de grupos que decidem o que publicar ou não – uma

Prerrogativas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,

questão que faz refletir, ainda, sobre a necessidade de modera-

Marfan Martins Vieira; o promotor de Justiça Titular da Primeira

ção de conteúdo.

Promotoria de Fundações do MPRJ, José Marinho; o advoga-

Em seguida, o juiz da Corte IDH Rodrigo Mudrovitsch ressaltou

do da FGV, Décio Freire; o desembargador federal do Tribu-

que o debate sobre a Liberdade de Expressão tem seguido um
percurso de “fechamento gradual de portas para a adoção de
medidas penais como instrumentos para lidar com eventuais

nal Regional Federal da 2ª Região, diretor-geral da Escola de
Magistratura do TRF2, professor da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro e coordenador acadêmico da FGV Conhecimento, Marcus Abraham; o diretor-geral do Grupo Bandeirantes de

Comunicação e presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Flávio Lara Resende; e o senior partner
do Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide Advogados e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e da
FGV, José Roberto Castro Neves, entre outros advogados e
acadêmicos especialistas no tema.
O encerramento da mesa-redonda ficou a cargo do desembargador do TJRJ, presidente da Mútua dos Magistrados do
mesmo tribunal, professor da FGV e coordenador acadêmico
da FGV Conhecimento, Ricardo Couto de Castro, que reiterou a importância da Liberdade de Expressão para a evolução da sociedade, preservação da cultura e história. Por
isso, instituições como a Corte devem agir pela defesa desse
direito fundamental.

Os ministros do STJ, professores da FGV e coordenadores acadêmicos da FGV
Conhecimento, Marco Aurélio Bellizze e Antonio Saldanha Palheiro, conduziram o
evento, que também contou com as presenças do presidente e do juiz da Corte
IDH, Ricardo César Pérez Manrique e Rodrigo Mudrovitsch

O evento foi realizado no âmbito do acordo de cooperação

Humanos, órgão judicial autônomo, reconhecido por todos os

mútua, firmado no início de 2022, entre o Centro de Inova-

vinte Estados latino-americanos, que tem por objetivo aplicar

ção, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV Conheci-

e interpretar a Convenção Americana de Direitos Humanos e

mento - coordenado pelo ministro do STJ e professor da FGV

outros tratados desse âmbito, desempenhando competência

Luis Felipe Salomão - e a Corte Interamericana de Direitos

contenciosa e consultiva.

