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RESUMO

Não se pode presumir que o direito à liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são perfeitamente respeitados no Estado brasileiro pelo 
fato de tratar-se de um Estado Democrático de Direito. Estes direitos, assim como quaisquer outros Direitos Fundamentais, exigem constante 
reafirmação a fim de que sejam efetivamente assegurados, bem como para impedir que a interpretação dos Tribunais Superiores provoque 
retrocessos. Deste modo, percebe-se que a importância deste estudo para a população brasileira está consubstanciada no fato de que a 
existência do Estado Democrático de Direito brasileiro pressupõe a garantia destes direitos que conversam entre si de modo harmônico. Esta 
garantia, em última instância, deve ser promovida pelo Supremo Tribunal Federal consoante com a Constituição da República Federativa do Brasil 
e com os Tratados de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário, aqui interessando especialmente o Pacto São José da Costa Rica. O tema 
aqui abordado é “O STF frente ao direito de liberdade de expressão e de liberdade de imprensa”. O problema que se apresenta é “Houve avanço 
(ampliação) ou retrocesso (restrição) na garantia do direito à liberdade de expressão e a liberdade de imprensa diante das decisões proferidas 
pelo STF?”. Parte-se da hipótese de que a jurisprudência do STF vem restringindo e retardando a ampliação da garantia desses porque a Suprema 
Corte Brasileira tem dificuldade de aplicar os avanços jurisprudências da CORTEIDH sobre o tema. Neste contexto, considera-se que os 
entendimentos da CORTEIDH sobre o direito à liberdade de expressa e a liberdade de imprensa evoluem mais rapidamente que os do STF. O 
objetivo geral do presente trabalho é verificar se houve ampliação ou restrição na garantia destes direitos. A produção do artigo integra o estudo 
e análise da jurisprudência do STF, no período de 01/01/1989 até 20/05/2019, sobre casos em que se discute conjuntamente o direito à liberdade 
de expressão e o direito a liberdade de imprensa, bem o papel desempenhado por estes direitos na preservação no Estado Democrático de 
Direito, fazendo contextualização bibliográfica e com a Convenção Interamericana Sobre Direitos Humanos, bem como comparando com o 
entendimento da CORTEIDH. A pesquisa jurisprudencial no site do STF apresentou como resultado para o termo “liberdade e expressão e 
liberdade e imprensa”, para o período de 01/01/1989 até 20/05/2019, 24 documentos (16 acórdãos, 7 decisões monocráticas e 1 repercussão 
geral). Atualmente a pesquisa encontra-se na fase de análise destes documentos. Os resultados ora demonstrados são preliminares, haja vista 
que a pesquisa ainda está em andamento.
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