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RESUMO

O direito à liberdade de expressão está inserido no rol dos chamados direitos humanos de primeira dimensão/geração – que contempla os 
direitos civis e políticos. A importância de tais direitos é evidente desde sua origem, mas fora apenas com as atrocidades presenciadas na Segunda 
Guerra Mundial que a comunidade internacional se atentou para o fato de que a proteção dos direitos humanos é uma obrigação que ultrapassa 
os limites territoriais de cada Estado Soberano, sendo um dever a ser compartilhado no cenário internacional. Diante desse novo entendimento 
internacional surge o Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA), se dividindo 
em dois órgãos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CORTEIDH), conforme 
estabelecido na Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto São José da Costa Rica.  A Corte Interamericana de Direitos humanos, até 
2016, proferiu 20 sentenças se manifestando sobre casos de violação do direito à liberdade de expressão, emitindo condenações a diversos 
países, dentre os quais: Chile, Peru, Costa Rica, Paraguai, Argentina, Panamá, Venezuela, Colômbia, Brasil, República Dominicana e Honduras. A 
CIDH entendeu que em alguns de desses casos houve violação indireta do direito a liberdade de expressão, enquanto que em outros (em sua 
maioria, ressalta-se) houve violação direta desse direito.  O problema que aqui se impõe é averiguar a dificuldade do exercício da liberdade de
expressão nos países ora condenados. Sendo assim, este artigo tem por objetivo analisar os casos que levaram a CIDH a se pronunciar sobre a 
existência de casos de violação ao direito a liberdade de expressão, buscando averiguar os direitos que foram violados conexos a violação à 
liberdade de expressão, os impactos das decisões tanto na esfera internacional como na interna de cada Estado parte condenado, quem – dentre 
os legitimados – são os que mais levam pleitos desta natureza para apreciação do SIDH, a importância destes atores político-sociais para a defesa 
do direito de liberdade de expressão, bem como traçar um perfil das decisões proferidas pela CIDH. A produção do artigo integra o estudo e 
análise do direito à liberdade de expressão e sua importância para a manutenção da democracia em uma sociedade, dos direitos que foram 
violados por meio da violação do direito à liberdade de expressão e uma breve análise sobre o trâmite de funcionamento das ações neste Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos, fazendo, ainda, contextualização bibliográfica e da proteção destes direitos nos instrumentos convencionais 
(tratados) no Sistema Interamericano de Direitos Humanos.  A liberdade de expressão é um direito que garante a existência de uma verdadeira 
sociedade democrática. Sendo assim, verificada a existência de casos de violação desse direito, o impacto das sentenças proferidas pela CIDH 
possui importância para a comunidade internacional, uma vez que cria jurisprudência possível de influenciar o julgamento de outros casos; para 
os cidadãos dos países que sofreram tais condenações, já que as decisões objetivam adequar o ordenamento jurídico interno do Estado 
condenado ao disposto na Convenção Americana de Direitos Humanos; e ao próprio Estado parte condenado, pois este fora responsabilizado 
internacional.  Diante de tantos casos de violação ao direito à liberdade de expressão na esfera do SIDH percebe-se a fragilidade da democracia 
nos Estados-partes condenados. Sendo assim, evidenciada está à extrema relevância de estudar tais casos, bem como torná-los públicos. A 
importância do estudo do tema é perceptível a partir da constatação de que casos de violação à liberdade de expressão não são estranhos ao 
contexto social atual nos países examinados, sendo indispensáveis medidas destinadas a coibi-las, objetivando, assim, garantir o respeito a esse 
direito no âmbito internacional e interno de cada Estado parte.
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