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Resumo 

Censura, justiça e regulação da mídia na redemocratização avalia as transformações nas 

instâncias de controle da liberdade de expressão após a abertura democrática brasileira e 

a proibição da censura após 1988. Para entender como a justiça brasileira delimita a 

liberdade de expressão, o livro discute as limitações das instâncias de regulação da 

comunicação, avaliando como suas recentes formações foram afetadas pela abertura 

democrática. Nesse sentido, a obra analisa como o Supremo Tribunal Federal (STF) 

delimita ou evita o termo “censura”, um tabu constitucional, ao debater casos em que 

prevalecem argumentos progressistas e liberais contra o controle estatal, mas com 

frequente contraponto de uma proteção conservadora de direitos individuais que se 

sobrepõem ao direito coletivo à comunicação. Formato: digital (ePub – R$ 27) e impresso 

(Brochura, 16x23x2cm – R$ 76), 389 páginas. 
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