
Liberdade de expressão, redes sociais e democracia são tema de 
seminário promovido pelo Centro de Inovação do Judiciário da FGV 

Conhecimento  
 

Em parceria com a Rede Globo e com apoio do IDP, o evento reúne autoridades 
governamentais, lideranças dos setores público e privado, jornalistas e pesquisadores 

para debater temas centrais da democracia e liberdade de expressão no mundo digital   
 
 
O Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimento, 
em parceria com a Rede Globo e com apoio do Instituto Brasileiro de Ensino, 
Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), realizam, no dia 13 de março, o seminário Liberdade 
de Expressão, Redes Sociais e Democracia. Aberto ao público, o encontro ocorre das 9h 
às 18h no Centro Cultural da Fundação Getulio Vargas, na Praia de Botafogo, 186, Rio 
de Janeiro. 
 
Autoridades governamentais, lideranças dos setores público e privado, jornalistas e 
pesquisadores participarão do evento, que abordará questões como governança digital 
contemporânea sob a ótica do Estado Democrático de Direito, proteção de dados, 
inteligência artificial e suas regulações, tecnologia, comunicação e liberdade de 
expressão.  

Em formato presencial, o evento será conduzido pela jornalista da Rede Globo Maju 
Coutinho. O debate contará com a participação dos ministros Alexandre de Moraes (STF 
e TSE), Gilmar Mendes (STF), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), Luis Felipe 
Salomão (STJ), responsável pela coordenação do Centro de Inovação do Judiciário da 
FGV Conhecimento, Antonio Saldanha Palheiro (STJ) e Marco Aurélio Bellizze (STJ). 
Também estarão presentes o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco; o 
presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; o diretor-geral da Polícia Federal, 
Andrei Augusto Passos Rodrigues; e o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro Elton Leme, entre outros.  

Para representar o setor privado, estarão presentes o presidente da Fundação Getulio 
Vargas, Carlos Ivan Simonsen Leal; os diretores jurídicos da Rede Globo Andreia Saad e 
Antonio Cláudio Ferreira Netto e os jornalistas Patricia Campos Mello (Folha de S. 
Paulo) e Heraldo Pereira (Rede Globo), entre outros convidados.  

Incentivando e ambientando temas contemporâneos como democracia digital e o 
aperfeiçoamento do sistema de justiça, o Centro de pesquisa da FGV Conhecimento 
reitera sua contribuição para o fortalecimento e a inovação do Poder Judiciário 
brasileiro.  

Para inscrever-se e conferir a programação completa, acesse o link.  

 
 

https://bit.ly/3KQJUH3

