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FERRIGOLO, Noemi Mendes Siqueira. Liberdade de
expressão: Direito na sociedade da informação: Mídia,
Globalização e Regulação. São Paulo: Pillares, 2005. 380 p.

A profa. Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo é professora do Curso de Direito,
do Centro Universitário da Grande Dourados, onde exerce com brilhantismo a
docências em diversas cadeiras na área do Direito, pertencendo também ao quadro
de professores de Pós-Graduação Lato Sensu daquela Instituição. Assim, a mesma
sempre procurou harmonizar o exercício do magistério superior do direito em nível
de graduação e pós-graduação com a da advocacia..
O livro que nos apresenta a ilustre professora Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo,
LIBERDADE DE EXPRESSÃO, Direito na Sociedade de Informação, Mídia,
Globalização e Regulação é a demonstração da importância do estudo no mundo
globalizado na perspectiva da liberdade de expressão. visando dirimir os intrincados
problemas da comunicação no mundo da modernidade.
Sempre preocupado com as constantes transformações ocorridas no âmbito
da legislação civil, penal e constitucional e procurando auxiliar os operadores e
estudiosos do direito frente a elas, a ilustre professora procurou de forma didática
e com profunda reflexão crítica, analisar a questão do abuso do poder como forma
de atentados à liberdade de manifestação do pensamento, à intimidade, à vida privada,
à honra e à imagem, ao direito de não discriminação, ao direito da ampla defesa e ao
contraditório etc., dando à ela uma notável dimensão de modernidade, apresentando
a mais atualizada doutrina acerca da temática desenvolvida e leitura indicada que se
possa encontrar nos compêndios que tratam da matéria em nosso país.
A obra LIBERDADE DE EXPRESSÃO: Direito na Sociedade da Informação,
Mídia, Globalização e Regulação, além de estar atualizada sobre o tema trabalhado,
caracteriza-se por sua simplicidade, clareza e objetividade, porém, sobretudo,
pela linguagem crítica, espontânea, profunda e criativa. Ela corresponde a um
instrumento teórico-prático necessário ao conhecimento do chamado Direito da
Informação, abrangendo aspectos civis, penais e constitucionais.
Trata-se de obra com especificidade própria, com a finalidade de propiciar
apreensão direta e funcional das mais relevantes questões doutrinárias versando
sobre a liberdade de expressão diante da legislação brasileira.
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Enfim, é inconteste o valor da obra, quer para os operadores do direito, quer
para a comunidade acadêmica, dada a clareza, objetividade e didática com que a
matéria tratada é desenvolvida pela autora.
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