
 
 

 
 

 

 

RECOMENDAÇÕES SOBRE LIBERDADE DE IMPRENSA PARA AS 

ELEIÇÕES DE 2020 NOS EUA 
 

Os Estados Unidos há muito são considerados campeões da liberdade de imprensa, 
sendo a Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos um modelo de 
proteção da imprensa ao qual outras nações democráticas aspiram. Os Patriarcas 
Fundadores reconheciam a liberdade de imprensa como fundamental para a 
democracia dos EUA e hoje o país continua a manter um cenário de mídia forte, 
sustentado pelo trabalho de jornalistas altamente qualificados - muitos dos quais 
foram formados nas principais escolas de jornalismo dos Estados Unidos - que 
aderem a algumas das diretrizes éticas mais fortes do mundo, que datam do início dos 
anos 1900. 

 
O ambiente da liberdade de imprensa nos Estados Unidos tem variado nas últimas 
décadas, com recusas de acesso, ameaças à proteção de denunciantes e fontes 
confidenciais, declínio de notícias locais e, mais recentemente, ataques verbais e 
físicos contra jornalistas no centro das preocupações domésticas da imprensa 
americana. 

 
Na esfera internacional, os Estados Unidos abandonaram seu papel de campeões da 
liberdade de imprensa, o que fortaleceu os impulsos autoritários em outras nações. 
Esse vácuo de liderança comprometeu a segurança dos jornalistas e levou à redução 
do espaço no qual a mídia independente pode operar em todo o mundo.  

 
Para reverter essas tendências preocupantes, a RSF apresenta as seguintes 
recomendações sobre liberdade de imprensa aos Comitês Nacionais e aos candidatos 
presidenciais e parlamentares dos partidos Republicano e Democrata de 2020, para 
adotarem como parte de suas plataformas. 

 
 

RECOMENDAÇÕES SOBRE LIBERDADE DE IMPRENSA 
 

1) O presidente deve se dirigir ao público nos primeiros 100 dias de mandato 
afirmando seu compromisso com a liberdade de imprensa  
 
Nos primeiros 100 dias de mandato, o presidente deverá fazer um discurso público para falar 
sobre o importante papel da imprensa na democracia norte-americana e se comprometer a 
garantir o respeito à liberdade de imprensa no país e a promovê-la em outras partes do 
mundo.  O presidente deve abordar especificamente as violações e restrições à imprensa nos 
Estados Unidos nos últimos anos - como prisões, agressões, ataques verbais, recusas de 
acesso e processos de denunciantes. A agenda do presidente deve incluir o compromisso de 
implementar as recomendações delineadas abaixo.  



 

 

2) O Congresso deve realizar uma audiência com especialistas e 

autoridades governamentais relevantes sobre ameaças à liberdade de 

imprensa nos EUA 

 

O Congresso deve convocar uma audiência com membros relevantes do novo 

governo e organizações de liberdade de imprensa e jornalismo para revisar o 

ambiente de liberdade de imprensa nos Estados Unidos e considerar soluções 

legislativas e políticas nos níveis federal, estadual e local para garantir o acesso 

aberto, a proteção aos denunciantes, o respeito à Primeira Emenda, o estado das 

notícias locais e a segurança dos jornalistas. 

 
3) O presidente e o Congresso devem garantir que a imprensa tenha 

amplo acesso aos poderes executivo e legislativo do governo dos 

Estados Unidos  

 

O presidente dos Estados Unidos e os membros do Congresso devem garantir que 

os jornalistas tenham acesso às instalações, reuniões e eventos do governo 

federal como tradicionalmente organizados para a imprensa. O presidente deve se 

comprometer a manter a tradição de longa data de coletivas de imprensa diárias, 

televisionadas e conduzidas por um secretário de imprensa.  O novo Congresso 

deve aprovar uma resolução do tipo “Sense of Congress” que se comprometa a 

defender os princípios tradicionais de acesso aberto da imprensa às instalações do 

governo federal, incluindo a Casa Branca e instalações do Congresso. 

 
4) O Congresso deve aprovar e o presidente deve assinar uma lei 

federal de proteção para garantir que os jornalistas não sejam 

obrigados a revelar fontes ou informações confidenciais em juízo 

 

O Congresso deve aprovar e o presidente deve assinar uma lei federal para 

proteger os jornalistas de terem que revelar fontes confidenciais em tribunais ou de 

serem sujeitos a investigações com o objetivo de identificar suas fontes. Essa lei 

deve usar uma definição ampla de “jornalistas” ou “jornalismo” que proteja qualquer 

pessoa envolvida no processo de produção de notícias. A lei também deve garantir 

a proteção de escritórios ou dispositivos de jornalistas e seus assistentes.  

 

 
5) O Congresso deve alterar a Lei da Espionagem para incluir uma 

defesa do interesse público e para garantir que os jornalistas não 

possam ser processados  

 

O Congresso deve alterar a Lei de Espionagem para permitir que os réus façam 

uma defesa do interesse público e aprovar uma legislação que garanta que 

jornalistas e editores não sejam processados por publicar informações confidenciais 

do governo. O presidente deve considerar a assinatura de um decreto nos primeiros 

100 dias para cumprir essa meta. O governo também deve retirar todas as 

acusações contra o cofundador do Wikileaks, Julian Assange, inclusive sob a Lei de 

Espionagem, pela publicação de informações confidenciais do governo dos Estados 



 

Unidos, uma vez que sua condenação abriria um precedente perigoso para 

jornalistas e veículos de comunicação que publiquem tais informações com base no 

interesse público. A classificação imprópria e excessiva de informações do governo 

dos EUA é um problema relacionado, já que os denunciantes costumam vazar 

informações para a mídia que foram classificadas indevidamente pelo governo dos 

EUA.  Funcionários do governo enfrentam consequências negativas por divulgar 

informações indevidamente, mas nenhuma por excesso de classificação. O governo 

deve alterar a lei existente para resolver este problema e dedicar recursos 

substanciais para a desclassificação de informações indevidamente classificadas 

como sigilosas.  

 
6) O Congresso deve aprovar e o presidente deve assinar legislação 

que fortaleça a política externa dos EUA sobre liberdade de 

imprensa 

 

O Congresso deve criar um Escritório de Liberdade de Imprensa no Departamento 

de Estado, coordenado por um cargo de Embaixador itinerante, para promover a 

liberdade de imprensa e a segurança dos jornalistas em todo o mundo. O 

Congresso deve encomendar um relatório de avaliação dos relatórios do 

Departamento de Estado sobre violações à liberdade de imprensa, conforme 

implementado pela Lei de Liberdade de Imprensa de Daniel Pearl de 2019. A 

legislação deve desenvolver um manual de liberdade de imprensa para instruir 

funcionários do Foreign Service sobre o ambiente de mídia de seu país de atuação. 

A legislação deve expandir as oportunidades para jornalistas estrangeiros 

perseguidos viajarem para os Estados Unidos por segurança.  

 
7) O presidente deve priorizar o fim da impunidade para crimes 

contra jornalistas e redobrar os esforços para garantir a libertação 

de jornalistas detidos em todo o mundo  

 

O presidente deve apoiar uma melhor coordenação nas Nações Unidas e a 

criação de um mecanismo de alerta e pronta resposta para a segurança de 

jornalistas. O novo governo deve fazer uso de todas as vias legais relevantes para 

investigar crimes contra jornalistas em todo o mundo e processar os perpetradores 

de tais crimes. Especificamente, quando crimes contra jornalistas americanos, 

como o jornalista Christopher Allen, são cometidos no exterior, o Departamento de 

Justiça deve rapidamente abrir e conduzir investigações completas sobre esses 

crimes. Com relação ao assassinato do colaborador do Washington Post Jamal 

Khashoggi, o presidente deve garantir que as autoridades cumpram os requisitos 

legais relacionados à divulgação pública de todos os responsáveis por seu 

assassinato e que as sanções apropriadas dos EUA sejam aplicadas a tais 

indivíduos. O presidente deve redobrar os esforços para defender a libertação de 

jornalistas presos em todo o mundo. 

 

8) O Congresso deve renovar a regulamentação das plataformas 

online e alterar a Seção 230 para promover a confiabilidade das 

informações online  

 

O Congresso deve alterar a Seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações para 

renovar o status jurídico e o regime de responsabilidade das plataformas online, 



 

seguindo os princípios consagrados na Parceria sobre Informação e Democracia 

que recebeu apoio unânime na cúpula do G7 em 2019. Os novos regulamentos 

devem impor obrigações às plataformas, em termos de transparência, neutralidade, 

due diligence e privacidade, em termos de moderação de conteúdo para garantir o 

respeito às normas internacionais de liberdade de expressão e em termos de 

hierarquização e curadoria de conteúdos, para promover o pluralismo e a fiabilidade 

das informações. 

 
As plataformas online devem ser obrigadas a implementar, respectivamente, 

mecanismos adequados que forneçam um conjunto de critérios estabelecidos de 

forma transparente e auditável para a indexação de conteúdo jornalístico, como a 

Journalism Trust Initiative, que estabelece padrões de maneira autorregulada. 
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