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1. LIVROS, CAPÍTULOS DE LIVROS 
E ARTIGOS
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PORTO, Antônio José Maristrello. Th e Legal and Financial System Link: A Case 
Study from Brazil. Journal of Legal Technology Risk Management, 2010.

Acadêmicos têm alternadamente identifi cado geografi a, comércio internacio-
nal e instituições como os principais determinantes do crescimento econômico. 
A literatura econômica identifi ca a qualidade de instituições, mais especifi ca-
mente a qualidade do sistema jurídico e fi nanceiro, como um fator essencial na 
promoção e fortalecimento do crescimento econômico. No entanto, a ligação 
entre os sistemas jurídico e fi nanceiro ainda é controversa. Este artigo analisa 
um grupo específi co de eventos envolvendo a concessão de crédito consignado 
no Brasil, e adiciona evidências da relação entre o sistema legal e o sistema fi -
nanceiro. O artigo utiliza dados empíricos para estudar o aumento do crédito 
consignado no Brasil como um exemplo de variação no ambiente institucional. 
Primeiro, demonstra-se que a regulamentação do crédito consignado reduziu as 
taxas de juros cobradas pelas instituições fi nanceiras e aumentou a quantidade de 
operações, bem como o total de crédito. Em segundo lugar, mostra-se que uma 
decisão judicial sem efeito formal vinculante para futuras decisões, ainda assim, 
leva bancos a restringir a quantidade de crédito consignado disponível, aumen-
tando assim as suas taxas de juros. Estes resultados levam à conclusão de que os 
sistemas jurídicos e fi nanceiros estão fortemente relacionados.

1.1. ANTÔNIO MARISTRELLO PORTO
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Algumas sociedades economicamente avançadas têm agências (CRA) respon-
sáveis por fornecer relatórios sobre as condições fi nanceiras dos indivíduos, inclu-
sive o histórico de pagamentos de empréstimos. Antes de conceder o crédito, os 
potenciais credores podem consultar o ‘CRA’. A um admirável número de países 
falta um robusto CRA, inclusive ao Brasil. Este artigo analisa benefícios e custos 
de introduzir ou reforçar o CRA numa sociedade. A criação e implementação de 
um CRA reduz a assimetria de informação entre credor e devedor e, portanto, 
reduz os custos de transação envolvidos nestes tipos de operações, aumentando 
a riqueza global. Entretanto, o aumento do bem-estar social depende, precipu-
amente, de dois pontos: (i) da distribuição dos ganhos, frutos da efi ciência no 
mercado de crédito, para os indivíduos e (ii) da perda de privacidade e outros 
custos que recaem sobre os indivíduos. Os ganhos de efi ciência poderiam resultar 
em baixas taxas de juros e maior acesso ao crédito, mas a estrutura do mercado 
poderia determinar como esses ganhos seriam distribuídos. Para além da conse-
quente perda de privacidade, outro custo que pode surgir são as falsas informa-
ções negativas publicadas no CRA.  A oportunidade de criação, implementação 
e aperfeiçoamento de um CRA depende de como os ganhos de efi ciência serão 
distribuídos no mercado de crédito, já que os custos irão recair sobre os indiví-
duos. Portanto, é preciso saber se estes estão dispostos a abrir mão de parcela de 
suas privacidades em troca de melhores condições de crédito.

PORTO, Antônio José Maristrello. O Direi-
to e a Economia do Cadastro Positivo. Conjun-
tura Econômica, setembro 2009. Rio de Janei-
ro: FGV, ano 2009, no 09.

1.1. ANTÔNIO MARISTRELLO PORTO
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PORTO, Antônio José Maristrello. Defesa de Tese de Doutorado: University of 
Illinois Urbana-Champaign, College of Law, em 04/02/2009. Tese: “An Empi-
rical Approach Toward Understanding the Linkage of Legal and Financial Insti-
tutions”.

Pesquisadores tentaram de diversas formas investigar a interação entre a qua-
lidade e a efi ciência das instituições de um país e o seu  desempenho econômico. 
Dentro deste exercício, tem sido colocada  ênfase sobre a relação entre as insti-
tuições jurídicas e o sistema fi nanceiro como fatores essenciais na criação e na 
promoção do crescimento econômico. A ligação entre as instituições jurídicas e 
os sistemas fi nanceiros, no entanto, ainda é um tanto controversa. A tese apresen-
ta um grupo específi co de eventos envolvendo créditos consignados no Brasil e 
adiciona evidências sobre a relação entre o sistema jurídico e o sistema fi nanceiro. 
Nesse trabalho, utilizam-se dados empíricos para estudar o aumento de emprésti-
mos de crédito consignado no Brasil como um exemplo de variação no ambiente 
institucional. Primeiro, mostra-se que a regulação dos empréstimos de crédito 
consignado reduziu as taxas de juros cobradas pelas instituições fi nanceiras e au-
mentou a quantidade de transações, bem como a soma de dinheiro. Em segundo 
lugar, mostra-se que uma decisão judicial sem efeito vinculante formal, ainda 
assim, levou os bancos a restringirem a quantidade de dinheiro para empréstimos 
de crédito consignado e aumentarem suas taxas de juros. A tese também apresen-
ta os resultados de uma pesquisa tipo survey aplicada a 1.362 participantes sobre 
as preferências de investimento em diferentes instituições jurídicas e fi nanceiras. 
Os resultados sugerem que o desempenho das instituições jurídicas de um país 
afeta a disposição de investir dinheiro naquele país e que pessoas de diferentes 
sexo, idade, tradições políticas e experiência profi ssional reagem de forma dife-
rente com relação a essas instituições.

1.1. ANTÔNIO MARISTRELLO PORTO
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Capítulos de livro que abordam os principais institutos do direito obrigacio-
nal e da teoria geral dos contratos. O livro integra a coleção “Tópicos de Direito”, 
voltada para a produção de obras jurídicas que conciliam a abordagem didática 
com uma revisão da jurisprudência atual e a recomendação de leituras comple-
mentares para o aprofundamento dos temas abordados.

SOUZA, Carlos Aff onso Pereira de; VIOLA, Rafael. 
Direito das Obrigações. In: Milton Delgado. (Org). 
Direito Civil. 1 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2009, v., p. 99-217.

1.2. CARLOS AFFONSO P. DE SOUZA
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ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando 
Angelo Ribeiro Leal. Pragmatismo Jurídico como 
[Meta] Teoria da Decisão Judicial: Caracterização, 
Estratégias e Implicações. In: SARMENTO, Daniel 
Antonio de Moraes. (Org.). Filosofi a e Teoria Cons-
titucional Contemporânea. 1 ed. Rio de Janeiro: Lu-
men Juris, 2009, p. 171-211.

1.3. DIEGO WERNECK ARGUELHES
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Trata-se de artigo que discute a circunstância jurídico-política atual do STF:  
o fenômeno da chamada “supremocracia”. As mudanças jurídicas e políticas que 
ocorreram desde a promulgação da Constituição de 1988 foram signifi cativas e a 
participação do Supremo nesse processo levou ao aparecimento de críticas à Cor-
te com relação à chamada judicialização da política. Porém, o Tribunal responde 
àquilo que foi chamado a responder e, no atual cenário político, foi muitas vezes 
convocado a sanar desídias que não foram superadas dentro do próprio jogo 
político. 

Este fenômeno não é exclusivo do Brasil; porém, há particularidades do caso 
brasileiro. E diante de tais distinções surgem elementos para uma agenda de 
pesquisa sobre as seguintes questões: “O que há de único na construção política 
do protagonismo do STF? O que há de comparável a outros países no seu uso da 
jurisprudência? Em que medida experiências e modelos teóricos desenvolvidos 
em outros países podem nos ajudar na compreensão do momento judicial pelo 
qual passamos?”

ARGUELHES, Diego Werneck. O supremo na po-
lítica: a construção da supremacia judicial no Brasil. 
In: Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
FGV, 2009, v. 250.

1.3. DIEGO WERNECK ARGUELHES
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1.4. EVANDRO CARVALHO

O êxito de uma integração regional de Estados depende da aproximação dos 
ordenamentos jurídicos nacionais. O método de aproximação destas ordens ju-
rídicas varia segundo os objetivos visados com a integração e o grau de compati-
bilidade existente entre os diversos direitos. A noção de “integração normativa” 
difere daquela de “integração regional”. A primeira expressão abrange o processo 
de harmonização, uniformização ou unifi cação de sistemas jurídicos; já a segun-
da expressão refere-se à integração dos processos produtivos e de pessoas, bem 
como de políticas públicas e estruturas decisórias, em um espaço territorial que 
compreende dois ou mais Estados. Se todo processo de integração regional im-
plica necessariamente a integração normativa, nem toda integração normativa 
dá-se no marco de um esquema integracionista. O artigo discute alguns destes 
aspectos no âmbito do Mercosul. Após identifi car níveis diferenciados de inte-
gração normativa discute possíveis tendências no processo de convergência dos 
direitos em razão das novas estruturas institucionais da organização no marco da 
integração regional.

CARVALHO, Evandro Menezes de. Les défi s de 
l’intégration normative du Mercosur”. In  : GAU-
DREAULT-DESBIENS, Jean François  ; MACKA-
AY, Ejan ; MOORE, Benôit ; ROUSSEAU, Stépha-
ne. Convergence, Concurrence et Harmonisation des 
Systèmes Juridiques. Montréal  : Th émis, 2009, pp. 
167-194.
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O artigo busca compreender a interpretação jurídica como mecanismo funda-
mental do processo de diferenciação do direito e, na parte fi nal, observar se essa 
premissa é verifi cável no caso brasileiro. O pressuposto é a teoria dos sistemas. A 
proposta é reconstruir, a partir dos estágios analíticos desse modelo, o papel da 
interpretação jurídica no interior do processo de diferenciação do direito.

O ponto de partida é a teoria dos sistemas abertos de Parsons. No interior da 
sociologia, as construções parsonianas são inovadoras por terem identifi cado a 
função interpretativa como elemento de distinção entre sistema jurídico e sistema 
político. Para Parsons, a defi nição de sentido dos textos legais é dependente de 
contextos culturais, normas e valores socialmente generalizados. Com isso, ele 
negou a relação de subordinação entre poder político e interpretação jurídica, mas 
deixou em aberto o problema da diferença entre direito e sociedade, isto é, foi in-
capaz de defi nir o caráter da normatividade exclusivamente jurídica. Na segunda 
parte do artigo, demonstra-se que este problema foi resolvido pela teoria dos siste-
mas autopoiéticos de Luhmann. Na conclusão, discute-se a validade dessa solução 
luhmanniana à luz da realidade periférica, particularmente, do caso brasileiro.

Com o intuito de estabelecer diálogo com as recentes refl exões desenvolvidas a 
partir da teoria dos sistemas sobre modernidade periférica, sustenta-se que, dado 
seu caráter onicompreensivo, duas hipóteses opostas – “modernidade inacaba-
da” ou “negativa” e “múltiplas modernidades” – podem ser contempladas. Nesse 
sentido, à luz da idéia de modernidade negativa elaborada por Neves, a função 

GONÇALVES, G. L. (2009): Da interpretação do 
direito: entre consistência jurídica e adequação so-
cial. Cadernos Direito GV 29, 138-153. São Paulo: 
Editora FGV.

1.5. GUILHERME LEITE GONÇALVES
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interpretativa seria tratada, no Brasil, como desviante e produtora de danos no 
sistema jurídico e no sistema social. Quanto à noção de múltiplas modernidades 
desenvolvida por Eisenstadt, ela seria fator de estabilização de um processo pecu-
liar de diferenciação funcional do direito. Desse diálogo esboça-se uma hipótese 
de trabalho sobre o tipo de hermenêutica jurídica produzida no Brasil, a qual o 
autor denomina de hermenêutica da cordialidade.
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O autor alude às várias tentativas de se defi nir o que é Constituição. Na sua 
concepção, “defi nir constituição é compreender constituições”, ou seja, o instru-
mento “Constituição” é uma compilação de constituições permitindo diversas 
descrições, dependendo da perspectiva sob a qual é observada. A partir dessa 
premissa analisa-se, no artigo, a Constituição, usando os seguintes “óculos”: 
Constituição como ata do pacto social, como institucionalização da indepen-
dência, como arena política, como decisão social, como efi cácia e como mudan-
ça recorrente.

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. Constituição 
Constituições. In: ABREU, Alzira Alves. (Org.). Ca-
minhos da Cidadania. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2009, v., p. 13-33.

1.6. JOAQUIM FALCÃO
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O texto trata da informalidade (no conceito econômico) e da ilegalidade (no 
conceito jurídico) – o que o autor denominou de ‘crise do Estado de Direito’. 
Para ilustrar a problemática, usa-se como exemplo a crise vivida pelo instituto 
dos direitos autorais. Ganha força a “hipótese de que a atual estrutura legal, em 
vez de conduzir o país à legalidade, dela o afasta cada vez mais”. “Antes era uma 
ilegalidade causada pela pobreza, concentrada numa só classe social, hoje tende 
a se disseminar e atingir outras classes sociais, quase a sociedade inteira”. “O for-
malismo legal tanto pode ser a favor do Estado de Direito como contra ele, sendo 
que, neste momento, o formalismo tem seus aliados numa posição hegemônica 
na sociedade. Manter o formalismo, quer queira, quer não, é, estatisticamente, 
manter a hegemonia de determinados atores no poder. E isto é o problema. Ruim 
com o formalismo. Será pior sem ele? Como enfrentar esta situação? Através do 
informalismo ilegal, não controlado e crescente?” O artigo aborda essas questões.

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. Poder eco-
nômico, desigualdade e economia informal. In 
FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio; SALOMÃO 
FILHO, Calixto e NUSDEO, Fábio (org.). Poder 
Econômico. Direito, Pobreza, Violência, Corrupção. 
São Paulo: Manole, 2009.

1.6. JOAQUIM FALCÃO
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Trata-se de artigo que foca na efi ciência administrativa do Poder Judiciário 
enquanto prestador de serviço público essencial – a atividade jurisdicional. E, 
consequemente, da relação deste poder com a sociedade. 

O trabalho propôs-se a demonstrar esta relação através de uma pesquisa de 
opinião direcionada pelos temas da tradição da instituição judiciária, lentidão, 
segurança e ativismo. 

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. O brasileiro 
e o Judiciário. Conjuntura Econômica. Rio de Janei-
ro: Editora FGV, 2009, v.63, p. 43-49.

1.6. JOAQUIM FALCÃO
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Trata-se de artigo que aborda a efi ciência administrativa do Poder Judiciário 
enquanto prestador de serviço público essencial – a atividade jurisdicional. E, 
consequemente, da relação deste poder com a sociedade. O trabalho propôs-se 
a demonstrar esta relação através de uma pesquisa de opinião direcionada pelos 
temas da tradição da instituição judiciária, lentidão, segurança e ativismo. 

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. O Judiciá-
rio segundo os brasileiros. In: Sérgio Guerra. (Org.). 
Transformações do Estado e do Direito: novos rumos 
para o Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2009, v., p. 13-29.

1.6. JOAQUIM FALCÃO
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A expansão do número de cursos de Direito, no Brasil, ocorreu por dois mo-
tivos: o mercado profi ssional do bacharel em direito é um dos cinco melhores 
do país e o modelo pedagógico da grande maioria das faculdades é altamente 
lucrativo. Porém, o impacto das tecnologias de informação traz novas premissas: 
o acesso à informação não mais se restringe ao professor e ao manual escolhido; 
a quantidade de informações disponíveis mudaram o foco do conhecimento e a 
forma de utilização dessas informações – o melhor advogado não será aquele que 
descobriu um precedente ou jurisprudência que ninguém conhecia, mas aquele 
que melhor utilizar estas informações. Daqui para frente haverá dois tipos de 
ensino jurídico: o tradicional e o tecnológico. Os estudantes de hoje não podem 
ser submetidos às mesmas formas de ensino das gerações anteriores; há que se 
investir na absorção dessas novas tecnologias para atualizar a forma de ensino, 
levando a uma mudança nos papéis de professores e alunos. 

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda; PARANAGUÁ, Pedro. Ensino a Dis-
tância na área do direito. In: LITTO, Frederic e GORMIGA, Marcos (org.). 
Educação a Distância. O Estado da Arte. Associação Brasileira de Educação a 
Distância - ABED. (Org.). São Paulo: Pearson, 2008. p. 255-262.

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda; PARANA-
GUÁ, Pedro. Ensino a Distância na área do direito. 
In: LITTO, Frederic e GORMIGA, Marcos (org.) 
Educação a Distância. O Estado da Arte. Associação 
Brasileira de Educação a Distância - ABED. (Org.). 
São Paulo: Pearson, 2008. p. 255-262.

1.6. JOAQUIM FALCÃO



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2009

FGV DIREITO RIO 19

O artigo tem como tema os principais desafi os enfrentados no processo de 
institucionalização do Conselho Nacional de Justiça, em especial a sua delimita-
ção como órgão de controle administrativo da Justiça.

FALCÃO NETO, Joaquim; LENNERTZ, Marcelo 
Rangel; RANGEL, Tania Abrão. O controle da ad-
ministração judicial. Revista de Direito Administrati-
vo. Rio de Janeiro, FGV, v.250, p. 103 – 122.

1.6. JOAQUIM FALCÃO
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Voto proferido, em 2008, pelo conselheiro do CNJ Joaquim Falcão no Pro-
cedimento Administrativo nº 510, que teve como objeto a “apuração de possível 
fraude no concurso de ingresso à carreira da magistratura do estado do Rio de 
Janeiro”. 

Concurso de Ingresso à Magistratura - Voto do Con-
selheiro Joaquim Falcão no Procedimento de Con-
trole Administrativo nº. 510. RDA - Revista de Di-
reito Administrativo. São Paulo, Atlas, v.248, p. 161 
– 174.

1.6. JOAQUIM FALCÃO 

–
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O artigo discorre sobre a relação entre desenvolvimento econômico e Estado 
de Direito, a partir do exemplo da China.

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. A China e o 
Estado de Direito. Conjuntura Econômica, v. 63, n. 
10, outubro de 2009. p. 58-59.

1.6. JOAQUIM FALCÃO 
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O texto aborda o atual embate entre o “caráter americano” que enxerga, na ex-
posição ao risco, uma virtude social, e o surgimento de novas demandas sociais, 
impostas pela crise fi nanceira. O autor afi rma que a luta contra a crise fi nanceira 
e a recessão econômica é, em sua essência, uma batalha pela sobrevivência daqui-
lo que chamou de “caráter americano”, do tradicional modelo econômico-social 
dos Estados Unidos.

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. A crise e o 
caráter americano. Conjuntura Econômica, v. 63, n. 
02, fevereiro de 2009. p. 41-42.

1.6. JOAQUIM FALCÃO 
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O artigo discorre sobre o direito processual brasileiro, comentando o trabalho 
da professora Leslie Ferraz, que pesquisou, no Tribunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro, se a reforma processual do agravo interno havia, efetivamente, contribuído 
à maior efi ciência do processo judicial.

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. A reforma si-
lenciosa. Conjuntura Econômica, v. 63, n. 11, novem-
bro de 2009. p. 74-75.

1.6. JOAQUIM FALCÃO 
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O artigo discorre sobre as difi culdades que os profi ssionais do Direito têm em 
dedicar-se exclusivamente à atividade acadêmica.

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. Capes: pro-
fi ssionalizantes e acadêmicos. Conjuntura Econômi-
ca, v. 63, n. 09, setembro de 2009. p. 75-76.

1.6. JOAQUIM FALCÃO 
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O artigo identifi ca duas tendências de interesse da sociedade – maior utiliza-
ção da conciliação pré-judicial e demanda por maior punibilidade em relação às 
ilegalidades cometidas na área fi nanceira – e aborda-as citando exemplos.

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. Conciliação 
social e punibilidade fi nanceira. Conjuntura Econô-
mica, v. 63, n. 01, janeiro de 2009. p. 42-43.

1.6. JOAQUIM FALCÃO 

F
s
m
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O artigo discute a duração do mandato da presidência do Supremo Tribunal 
Federal. O autor posiciona-se favoravelmente ao aumento do mandato, para que 
a Suprema Corte tenha uma maior continuidade administrativa e, a sociedade, 
maior segurança jurídica.

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. O mandato 
do presidente. Conjuntura Econômica, v. 63, n. 08, 
agosto de 2009. p. 90-91.

1.6. JOAQUIM FALCÃO 
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O artigo discorre sobre o embate, no mundo judicial, entre consequencialis-
mo e formalismo, dando ênfase à ampla adoção do modelo consequencialista.

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. Empatias e 
consequencialismos. Conjuntura Econômica, v. 63, 
n. 07, julho de 2009. p. 32-33.

1.6. JOAQUIM FALCÃO 
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FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. A prefeitura 
na justiça. Conjuntura Econômica, v. 63, n. 06, ju-
nho de 2009. p. 58-59.

O artigo analisa o sistema de cobrança judicial de dívidas fi scais da Prefeitura 
de Recife, tendo como parâmetro estudo feito pelo Tribunal de Justiça de Per-
nambuco.

1.6. JOAQUIM FALCÃO 



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2009

FGV DIREITO RIO 29

CUNHA, José Ricardo (org.). Direitos Humanos e 
Poder Judiciário no Brasil: Federalização, Lei Maria 
da Penha e Juizados Especiais. Rio de Janeiro: FGV 
Direito Rio, 2009.

Da relação intrínseca entre Direitos Humanos e Poder Judiciário resulta um 
sofi sticado e, às vezes, pouco perceptível processo de calibragem da democracia 
brasileira, para que as legítimas decisões da maioria não inviabilizem os igual-
mente legítimos direitos das minorias. Além disso, o Judiciário ocupa o lugar 
estratégico de último guardião institucional dos direitos dos grupos sociais mais 
vulnerabilizados e subalternizados por longínquos processos de dominação e 
opressão. Por isso é preciso uma magistratura atenta e imbuída do espírito do 
bom combate e, também, que a própria organização judiciária favoreça a luta 
contra todas as formas de exclusão social.

Nesse contexto emergem temas de primeira grandeza, como a construção e 
consolidação do próprio Estado de Direito, o funcionamento dos Juizados Es-
peciais Federais, a aplicação da Lei Maria da Penha no processo de luta contra 
a violência sofrida pela mulher, bem como o movimento de federalização das 
graves violações de direitos humanos. Trata-se de um esforço articulado de ações 
e refl exões voltadas para a efetivação dos direitos humanos.

1.7. JOSÉ RICARDO CUNHA
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Trata-se de análise empírica da aplicação do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA) no que tange às medidas socioeducativas, para, então, contrapô-las 
às pressões para a redução da maioridade penal. Diante dos resultados obtidos 
na pesquisa, reforçou-se a necessidade de aprovação de lei que preestabeleça a 
medida a ser aplicada levando em consideração o ato infracional praticado e as 
circunstâncias, para mudar a atual situação que traz prejuízos aos adolescentes, já 
que as medidas têm dependido, em última instância, da vontade do juiz. 

CUNHA, José Ricardo e SILVA, Andréa Diniz da. 
Fatores sócio-jurídicos que infl uenciam a aplicação 
da medida sócio educativa ao adolescente autor do 
ato infracional: uma análise empírica no Poder Judi-
ciário. In: Revista de Direito Administrativo. Rio de 
Janeiro: FGV, v. 249.

1.7. JOSÉ RICARDO CUNHA
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CUNHA, José Ricardo. Direitos Humanos Globais 
e Poder Judiciário: uma análise empírica sobre o co-
nhecimento e a aplicação das normas dos sistemas 
ONU e OEA no Tribunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro. In: Revista Novos Estudos Jurídicos. Volume 13 
– nº 2.

1.7. JOSÉ RICARDO CUNHA

O presente artigo estuda o grau de aplicação – ou justiciabilidade – das prin-
cipais normas internacionais de direitos humanos pelos magistrados do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim como o conhecimento que pos-
suem sobre a produção normativa no âmbito da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e da Organização dos Estados Americanos (OEA).  Os magistrados en-
trevistados foram indagados sobre sua formação acadêmica, sua concepção teó-
rica sobre o tema, bem como acerca do grau de aplicação dos principais tratados 
internacionais de direitos humanos em suas decisões. Como principal resultado 
da pesquisa, pode-se apontar o descompasso entre a defesa pelos magistrados de 
posições teóricas arrojadas e o baixo grau de aplicação das normas internacionais 
de direitos humanos.
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CUNHA, José Ricardo. A justiciabilidade dos direi-
tos humanos no Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro. In: BITTAR, Eduardo. (org.) Direi-
tos Humanos no Século XXI: cenários de tensão. São 
Paulo: Forense Universitária, 2009, p. 303-319.

1.7. JOSÉ RICARDO CUNHA

Trata-se de pesquisa empírica que buscou identifi car quais as variáveis que in-
fl uenciam os juízes para que utilizem ou não uma ou mais normas internacionais 
de direitos humanos para fundamentar sua sentença. A pesquisa apontou para 
três variáveis principais: cor ou raça, tipo de vara e o conhecimento do sistema 
de proteção da ONU e da OEA. Portanto, o estudo concluiu que defi nir o grau 
de contribuição de cada variável para a utilização das normas internacionais de 
proteção dos direitos humanos é imprescindível para a confecção de estratégias 
para fomentar a maior utilização de tais normas. 
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FERRAZ, Leslie. A conciliação nos Juizados Espe-
ciais Cíveis: uma análise empírica. In: SALLES, Car-
los Alberto de. (org.). As grandes transformações do 
processo civil brasileiro: homenagem ao professor Kazuo 
Watanabe. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 393-
416. 

O artigo, escrito em obra coletiva em homenagem ao prof. Kazuo Watanabe 
que conta com a colaboração de grandes processualistas brasileiros, como Ada 
Pellegrini Grinover e José Carlos Barbosa Moreira, apresenta dados empíricos 
acerca da conciliação nos Juizados Especiais Cíveis, demonstrando que os índices 
estão abaixo do esperado. Em seguida, analisa possíveis causas para os números 
indesejados e aponta soluções para o aumento do número de acordos fi rmados 
nas Pequenas Causas.

1.8. LESLIE FERRAZ
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FERRAZ, Leslie. Acesso à justiça qualifi cado e pro-
cessamento de demandas repetitivas nos Juizados 
Especiais Cíveis. Revista da Ajuris, v. 36, p. 159-
171, 2009.

1.8. LESLIE FERRAZ

O artigo, escrito a partir de palestra ministrada em curso de aperfeiçoamento 
de magistrados na Escola da AJURIS, apresenta dados empíricos acerca dos ti-
pos de demandas processadas pelos Juizados Especiais Cíveis, demonstrando que 
cuidam, predominantemente, de demandas de consumo e de massa, não raro, 
repetitivas. A partir da tese de que a estrutura simplifi cada dos Juizados Especiais 
não é adequada para o tratamento de demandas repetitivas, são sugeridos meca-
nismos de gestão e seletividade dos Juizados Especiais Cíveis, tentando evitar o 
colapso das Pequenas Cortes.
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FERRAZ, Leslie. Agravo interno: celeridade ou en-
trave processual? A Justiça do Rio de Janeiro. In:  Sé-
rie novas ideias em Direito: relatórios de pesquisa. Rio 
de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da 
Fundação Getulio Vargas, 2009.

1.8. LESLIE FERRAZ

O livro apresenta o relatório da pesquisa empírica projetada para aferir o im-
pacto das Leis nº. 9.139/95 e nº. 9.765/98, que culminaram na ampliação dos 
poderes decisórios do relator (artigo 557, par. 1º, CPC), com a finalidade de 
minorar a carga de trabalho dos órgãos colegiados e reduzir o tempo de julga-
mento dos recursos. Para avaliar se os propósitos do legislador foram atingidos, 
a pesquisa utiliza dados estatísticos coletados no Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro. Posteriormente, tenciona-se realizar a investigação em outros Estados. 
A abordagem empírica deste trabalho busca alinhá-lo às modernas tendências 
da processualística, que privilegiam a pesquisa experimental em detrimento de 
análises tipicamente formalistas, dogmáticas e indiferentes aos reais problemas 
dos Tribunais.
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FERRAZ, Leslie. Uma justiça de olhos bem abertos. 
Revista Custo Brasil. Seção Risco Jurisdicional. n. 20, 
15 maio 2009.

1.8. LESLIE FERRAZ

O artigo faz um apanhado das principais pesquisas empíricas coordenadas pela 
autora e elabora uma análise articulada dos seus resultados, detectando fragilida-
des no sistema de Justiça brasileiro.
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1.8. LESLIE FERRAZ

FERRAZ, Leslie. Judiciário: papel e função em um país periférico: o caso dos 
Juizados Especiais Cíveis In: FRAGALE FILHO, Roberto (org.). Constituição e 
ativismo judicial: limites e possibilidades da norma constitucional e da decisão judi-
cial. Publicação do Seminário Cainã VII. Rio de Janeiro: Renovar.

O artigo, apresentado no VII Seminário Cainã e publicado na obra coletiva 
decorrente do evento, cuida, preliminarmente, das fi nalidades dos Juizados Espe-
ciais Cíveis para, em seguida, apresentar dados empíricos acerca da sua atual con-
fi guração. As estatísticas apontam que os Juizados foram vertidos em Cortes de 
consumo e de massa, desviando-se dos objetivos pretendidos com a sua criação. 
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SCHUARTZ, Luis F. Inovações e defesa da concor-
rência: em busca de uma política que minimize os 
custos de decisões equivocadas. In: PARANAGUÁ, 
Pedro e TIMM, Luciano (Org.). Propriedade inte-
lectual, antitruste e desenvolvimento. Rio de Janeiro: 
FGV, 2009. 

O tema do artigo é a relação entre defesa da concorrência e propriedade inte-
lectual. Durante o texto, o autor apresenta argumentos para ilustrar que a pro-
moção de inovações é uma das principais justifi cativas para a existência de políti-
ca de defesa da concorrência, de modo que competição e inovação acabam tendo 
uma estreita relação de causa e consequência. 

1.9. LUIS FERNANDO SCHUARTZ
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SCHUARTZ, Luis F. Interdisciplinaridade e Adjudicação. Caminhos e Desca-
minhos da Ciência no Direito, Revista Brasileira de Filosofi a, Julho de 2009.

1.9. LUIS FERNANDO SCHUARTZ
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SCHUARTZ, Luis F. Consequencialismo judicial e 
incerteza Jurídica. In: Cadernos Direito GV. São Pau-
lo: Editora FGV, n. 29, maio 2009, p. 132-137.

Trata-se de artigo que versa sobre a presente tendência dos juízes a fazer “jus-
tiça social” via aplicação do direito. Tem-se, então, de um lado o “respeito ao 
contrato” calcado na “tese da perversão”, a qual afi rma que a revisão judicial 
baseada em critérios normativos estranhos aos da vontade das partes propiciaria 
um efeito pior que a falta desta revisão. De outro lado, estaria o argumento de 
que o respeito aos contratos é insufi ciente para a resolução de problemas encon-
trados em uma disputa judicial. O apelo ao consequencialismo do magistrado é 
questionável sob a luz da teoria da decisão jurídica. O argumento é que os custos 
e probabilidades de erros neste método decisivo podem ser muito elevados e que 
um modelo mais formalista, baseado em regras simples e claras, pode ser mais 
seguro. Na opinião do autor, esta é uma “estratégia superior”, por estar mais 
próxima da realização do Estado de Direito, pois há segurança jurídica e garantia 
das condições.

1.9. LUIS FERNANDO SCHUARTZ
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SCHUARTZ, Luis F. Consequencialismo Jurídico, 
racionalidade decisória e malandragem. In: Revista 
de Direito Administrativo, v. 248. Rio de Janeiro: 
Editora FGV. 2009.

1.9. LUIS FERNANDO SCHUARTZ

O objetivo do artigo é apresentar e discutir algumas características e impli-
cações do consequencialismo jurídico. A discussão se ocupa, primariamente, da 
identifi cação das condições de adequação (racionalidade) de decisões judican-
tes orientadas, ou que deveriam orientar-se – de acordo com participantes ou 
observadores da situação de decisão – em conseqüências, e com a investigação 
dos efeitos resultantes do confronto entre as referidas condições e as restrições 
informacionais que, tipicamente, afetam os processos decisórios de aplicação do 
direito por autoridades judicantes. O artigo também propõe uma classifi cação 
preliminar e um mapeamento conceitual exploratório para servirem de ponto 
de partida e referência para futuras refl exões (inclusive, de natureza normativa) 
acerca do fenômeno do consequencialismo jurídico, e para eventuais pesquisas 
empíricas sobre a sua recepção no Brasil.



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2009

FGV DIREITO RIO 42

AYOUB, Luiz Roberto. Recuperação de empresas: 
uma lei, estímulos e atrativos – comentários gerais. 
In: GUERRA, Sérgio. (Org.). Transformações do es-
tado e do Direito: Novos rumos para o Poder Judiciá-
rio. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, v. 1, 
p. 75-87.

Trata-se de artigo que delineia a Lei 11.101/05, Lei de Recuperação de Em-
presas, com especial atenção ao artigo 75. Citado artigo “revela a intenção do 
legislador em manter, sempre que possível, a atividade empresarial.”

1.10. LUIZ ROBERTO AYOUB
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ARAGÃO, Alexandre Santos de e SAMPAIO, Patrí-
cia Regina Pinheiro. As ações do Ministério Público 
em matéria de regulação e a importância dos ins-
trumentos consensuais. In: RIBEIRO, Carlos Viní-
cius Alves. (Org.) Ministério Público: refl exões sobre 
princípios e funções institucionais. São Paulo: Atlas, 
2010, pp.426/449.

O artigo apresenta os principais temas em matéria de regulação que foram 
objeto de ações judiciais propostas pelo Ministério Público já julgadas pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça. A partir da jurisprudência colacionada, são discutidas as 
principais questões regulatórias envolvidas nessas ações e propostas soluções que 
enfatizem o diálogo e o consenso entre as autoridades reguladoras e o Ministério 
Público, visando reduzir a judicialização dessas matérias.

1.11. PATRÍCIA SAMPAIO
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SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. A utilização 
do compromisso de cessação de prática no com-
bate aos cartéis – comentário ao voto do Conse-
lheiro Luis Fernando Schuartz no Requerimento 
08700.004221/2007-56. Revista de Direito Admi-
nistrativo, Rio de Janeiro, FGV, v. 249, set/dez 2008.

O texto apresenta a evolução da aplicação do instituto do compromisso de 
cessação de prática aos cartéis desde a promulgação da Lei 8.884/94, comentando 
os períodos em que foi possível celebrá-lo, o seu afastamento após a introdução 
do acordo de leniência em nosso ordenamento jurídico (Lei 10.149/00), e sua 
readmissão a partir da Lei 11.482/07, condicionada ao pagamento de retribuição 
pecuniária. Analisa-se especifi camente o voto proferido pelo Conselheiro Luis 
Fernando Schuartz no primeiro caso envolvendo a celebração de TCC em inves-
tigação de cartel após a promulgação da Lei 11.482/07, comentando-se as ques-
tões que foram enfrentadas em seu voto, tais como se há necessidade de confi ssão 
da prática de conduta anticompetitiva e a dosimetria da retribuição pecuniária.

1.11. PATRÍCIA SAMPAIO



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2009

FGV DIREITO RIO 45

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. “A execução do 
Direito da Integração do Mercosul: uma limitação 
da autonomia dos Estados-partes”, Revista Novos Es-
tudos Jurídicos, vol. 14, n.º 1, ed. Univali, 2009, pp. 
155-168.

O artigo pretende analisar o grau de autonomia dos Estados partes na execução 
ou implementação do direito da integração do Mercosul. Parte-se do pressuposto 
de que os Estados partes dispõem de autonomia institucional e procedimental 
na execução do direito da integração, pois determinam os órgãos competentes e 
os procedimentos a serem utilizados na incorporação do direito proveniente das 
instituições do bloco. Entretanto, impõe-se uma limitação gradual da referida 
autonomia, com vistas a enquadrar a margem de manobra estatal privilegiando-
-se, conseqüentemente, a aplicação uniforme do direito do bloco, sem a qual 
haveria patente insegurança jurídica. Nessa linha, será avaliada a adequação das 
iniciativas do direito derivado do Mercosul que atuam para limitar tal autono-
mia, bem como avançadas críticas ao mecanismo em vigor.

1.12. PAULA ALMEIDA

A
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ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. “Direito institucio-
nal da União Européia”, in COSTA, Th ales Morais 
(coord.), Introdução ao Direito Francês, vol. 1, ed. Ju-
ruá, Curitiba, 2009, pp. 229-268.

1.12. PAULA ALMEIDA

O artigo, publicado no livro que integra a Coleção França Brasil 2009, no 
âmbito do projeto “França-Brasil: um diálogo entre sistemas jurídicos”, analisa 
brevemente o Direito Institucional da União Européia, considerando-se a po-
sição de destaque que esse direito sui generis ocupa no ordenamento jurídico 
francês. Trata-se de uma ferramenta útil para fornecer uma visão de conjunto 
acerca da construção européia, suas instituições, ordenamento jurídico e sistema 
de solução de controvérsias.
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ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. “O caso das pape-
leras no Rio Uruguai: como conciliar a proteção dos 
recursos naturais partilhados e o desenvolvimento 
econômico sustentável?”, in MOTA, Maurício (co-
ord.), Função Social do Direito Ambiental, ed. Else-
vier, Rio de Janeiro, 2009, pp. 301-323. 

1.12. PAULA ALMEIDA

O artigo trata do contencioso relativo à construção das usinas de celulose na 
fronteira entre o Uruguai e a Argentina. O caso, que transita entre interesses eco-
nômicos uruguaios e a necessidade de proteger os recursos naturais partilhados 
com a Argentina, foi submetido à Corte Internacional de Justiça. A autora anali-
sa a consistência das alegações das partes, fundadas no direito internacional am-
biental, bem como os argumentos subjacentes, com vistas a antever as soluções 
possíveis desse confl ito e seus eventuais obstáculos, que ultrapassam largamente 
o âmbito regional.
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ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. «  L’aff aire des usines de pâte à papier sur le 
fl euve Uruguay : vers le développement économique durable ? », Revue passages 
de Paris, Numéro spécial 2009, pp. 71-88. (Z:\Publicações_DireitoRio\MATE-
RIAL COMPLETO\(1) Livros, Artigos de Livros e Artigos de Revistas\Paula 
Almeida\Passages de Paris.htm).

O artigo trata da controvérsia entre a Argentina e o Uruguai relativa à cons-
trução e funcionamento de duas usinas de celulose no rio Uruguai. O governo 
argentino provocou a C.I.J. alegando pretensas violações pelo Uruguai de suas 
obrigações decorrentes do Estatuto do Rio de 1975. Levando em consideração 
a extensão do confl ito, que ganhou notoriedade internacional, esse artigo apre-
senta uma análise detalhada do confl ito, cujos interesses oscilam entre a proteção 
dos recursos naturais partilhados e o desenvolvimento econômico sustentável, 
bem como um exame da solução provisória fornecida pela C.I.J.

1.12. PAULA ALMEIDA
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MATTOS, Paulo Todescan Lessa; ABDAL, Alexan-
dre. O sistema jurídico-institucional de investimen-
tos público-privados em inovação nos Estados Uni-
do. In: Revista de Direito Público da Economia, v. 27, 
2009. Belo Horizonte: Editora Fórum.

O artigo analisa o funcionamento das instituições e o marco regulatório que 
dão suporte a investimentos público-privados em inovação nas universidades e 
na indústria norte-americana. São discutidas reformas legislativas e políticas pú-
blicas no campo do direito da propriedade industrial, direito administrativo e 
fi nanciamento público de inovação.

1.13. PAULO MATTOS
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MATTOS, Paulo Todescan Lessa. Política industrial 
e política de defesa da concorrência: confl ito ou con-
vergência?. Revista Conjuntura Econômica. Rio de Ja-
neiro: Editora FGV, 01 jul. 2009.

1.13. PAULO MATTOS

O artigo se refere à preocupação dos entusiastas da política de defesa da con-
corrência em função da política industrial. Apresenta como hipótese a inexistên-
cia de incompatibilidade entre política industrial e política de defesa da concor-
rência. Pelo contrário, podem ser complementares. Nas palavras do autor: “uma 
política de defesa da concorrência adequada é condição necessária para assegurar 
efetividade a uma política industrial bem conduzida e vice-versa”.
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MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O sistema jurídi-
co-institucional de investimentos público-privados 
em inovação no Brasil.  Revista de Direito Público 
da Economia, v. 28, 2009. Belo Horizonte: Edito-
ra Fórum.

1.13. PAULO MATTOS

O artigo analisa o funcionamento das instituições e o marco regulatório que 
dão suporte a investimentos público-privados em inovação nas universidades e 
centros de pesquisa e na indústria brasileira. São discutidas reformas legislativas 
e políticas públicas que indicam novas formas, instrumentos e arranjos jurídico-
-institucionais de atuação do Estado na ordem econômica.
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MATTOS, Paulo Todescan Lessa; ABDAL, Alexan-
dre. Estados Unidos: mudanças jurídico-institucio-
nais e inovação. In: ARBIX, Glauco; SALERNO, 
Mario. (Org.). Estratégias de Inovação em sete países: 
EUA, Canadá, Irlanda, França, Reino Unido, Finlân-
dia e Japão. Brasília: ABDI, 2009.

1.13. PAULO MATTOS

E
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MIZUKAMI, Pedro Nicoletti. Creative Commons, 
software e cultura livre. In: MELO, Tiago (org.) 
A revolução do software livre. Manaus: FAPEAM/
UFAM, 2009. 

Fundada em 2001, a Creative Commons é uma organização não-governa-
mental sediada nos Estados Unidos cujo principal propósito é a criação de ins-
trumentos jurídicos e tecnológicos que incentivem a ampliação do acervo de 
bens culturais disponibilizados em regime de acesso livre. Dentre os instrumen-
tos criados pela instituição, encontram-se as seis licenças Creative Commons, 
aplicáveis a obras literárias, artísticas e científi cas, inspiradas no modelo de li-
cenciamento geral público nascido no movimento do software livre. O artigo 
faz uma análise dos fundamentos jurídicos das licenças Creative Commons e das 
potenciais limitações que o conceito de “liberdade de software” pode ter como 
fonte de inspiração normativa para o elaboração de licenças para bens culturais 
de outra espécie.

1.14. PEDRO MIZUKAMI



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2009

FGV DIREITO RIO 54

MIZUKAMI, Pedro; LEMOS, Ronaldo. “From 
Free Software to Free Culture: Th e Emergence of 
Open Business”. In: Access to knowledge in Brazil, In-
formation Society Project. New Haven, 2009.

1.14. PEDRO MIZUKAMI

O artigo tem por objeto a emergência dos chamados negócios abertos (“open 
business”) no Brasil. Trata-se de uma avaliação sobre as novas formas de produ-
ção e acesso à informação, transformadas com o advento da internet. O artigo 
promove um estudo de caso brasileiro através da análise da cena musical do Tec-
nobrega, ritmo típico do Estado do Pará que constitui um exemplo peculiar de 
construção de modelos de negócio que fl exibilizam os conceitos tradicionais de 
propriedade intelectual.

f
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MIZUKAMI, Pedro; LEMOS, Ronaldo; MAGRA-
NI, Bruno; PEREIRA DE SOUZA, Carlos Aff onso. 
“Exceptions and Limitations to Copyright in Brazil: 
A Call for Reform”. In: Access to knowledge in Brazil, 
Information Society Project. New Haven, 2009.

1.14. PEDRO MIZUKAMI

O artigo analisa o sistema de exceções e limitações ao direito autoral na legis-
lação brasileira, apontando as suas defi ciências e o impacto que as novas tecnolo-
gias de acesso à informação produzem sobre o mesmo. São analisados casos como 
a troca de arquivos através da internet e a cópia de trechos de livros em escolas e 
universidades. Sobre esse último caso o artigo ainda passa em revista as principais 
propostas legislativas sobre o tema, comentando o seu encaminhamento e como 
elas refl etem posições doutrinárias sobre o equilíbrio entre a proteção autoral e o 
acesso à informação.

A
I
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PARANAGUÁ, Pedro e TIMM, Luciano Benetti. 
Propriedade intelectual, antitruste e desenvolvimento 
– O caso da transferência de tecnologia e do software. 
(Org.) Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. 

A geração de inovação tecnológica como forma de desenvolvimento é uma 
discussão mundial e que interessa particularmente ao Brasil. Este livro, organi-
zado pelos autores, apresenta as contribuições do law and economics e do direito 
comparado ao assunto, analisando o encontro entre propriedade intelectual e 
direito antitruste.

1.15. PEDRO PARANAGUÁ

–
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PARANAGUÁ, Pedro e REIS, Renata. Patentes e 
Criações Industriais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2009.150p (Série FGV Jurídica).

1.15. PEDRO PARANAGUÁ

Integrante da série FGV Jurídica – criada pela parceria FGV Direito Rio e 
Editora FGV com o fi m de contribuir para os importantes debates gerados no 
atual campo do direito -, Patente e criações industriais elucida e sistematiza di-
versos aspectos (muitas vezes, polêmicos) da concessão de patentes e criações 
industriais do Brasil.  
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PARANAGUÁ, Pedro. A Comprehensive Framework for Copyright Protection 
and Access to Knowledge: From a Brazilian Perspective and Beyond. In: How 
Developing Countries Can Manage Intellectual Property Rights to Maximize Access 
to Knowledge, (org.) Carlos Correa e Xuan Li, ed. South Centre: Genebra, 2009.

O projeto de pesquisa “Acesso ao Conhecimento” tem realizado e apoiado 
iniciativas no âmbito nacional e multilateral visando à promoção do acesso ao 
conhecimento como ferramenta para o desenvolvimento. As atividades princiais 
do projeto têm sido duplas: (1) a investigação orientada para as políticas nas 
áreas dos direitos intelectuais, a governança do conhecimento e a convergência 
de mídias, e (2) assistência técnica e atividades de capacitação previstas para os 
representantes dos países em desenvolvimento a várias instituições multilaterais, 
incluindo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e a Or-
ganização Mundial do Comércio (OMC). Este livro aborda o debate sobre o 
acesso ao conhecimento em três partes. Espera-se que a análise, as conclusões e 
recomendações apresentadas neste livro contribuam para uma melhor compre-
ensão dos desafi os para o acesso ao conhecimento e de como elaborar políticas 
de desenvolvimento orientadas para solucionar tais questões. O livro destina-se 
a chegar a um amplo conjunto de leitores: fornece orientações para os governos 
dos países em desenvolvimento que participam nas negociações multilaterais e 
bilaterais, bem como a concepção de regimes nacionais de direitos intelectuais 
em conformidade com os objetivos de desenvolvimento desses países. Também 
pode ser de valor para estudiosos, professores e alunos, cujos interesses abrangem 
áreas como direito, economia, economia política, diplomacia, relações interna-
cionais e de outros campos das ciências sociais.

1.15. PEDRO PARANAGUÁ
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PARANAGUÁ, Pedro.  Strategies to Implement 
WIPO’s Development Agenda: A Brazilian Perspec-
tive and Beyond. In: BEER, Jeremy (org.). Imple-
menting the WIPO Development Agenda. ed. Water-
loo, ON: Wilfred Laurier University Press, 2009.

A recém-aprovada Agenda de Desenvolvimento da Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual (OMPI) representa uma oportunidade real para se revo-
lucionar a gestão internacional dos direitos intelectuais e de sua política. O teste 
decisivo para o seu sucesso, no entanto, será como a Agenda irá ser executada na 
prática. Este livro reúne uma série de textos escritos pelos principais pensadores 
das economias emergentes, Canadá e outros países, desenvolvendo estratégias 
concretas para a implementação da Agenda. Os textos abrangem uma gama de 
questões fundamentais em torno da Agenda e examina suas recomendações a 
partir de perspectivas multidisciplinares e multi-regionais. Vários textos explo-
ram o papel da OMPI e de seus Estados-Membros na condução da direção da 
futura reforma, ao passo que as contribuições de outros examinam as recomen-
dações específi cas sobre as atividades da OMPI no contexto mais amplo de de-
senvolvimento.

1.15. PEDRO PARANAGUÁ
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MORAIS, Rafael Pinho de. Defesa de Tese de Doutorado: Toulouse School of 
Economics, Universidade de Toulouse 1, em 12/02/2009.

Tese: “Pharmaceutical Patent Enforcement and Regulation in a North - Sou-
th framework”

Esta tese apresenta um trabalho teórico de modelagem do comportamento 
dos agentes econômicos no tocante à proteção internacional à propriedade inte-
lectual (PI) e à regulação do mercado farmacêutico antes e após a expiração de 
patentes. Foca-se nos seus impactos em termos de incentivos à pesquisa e desen-
volvimento (P&D) na área farmacêutica a nível mundial e de acesso (presente e 
futuro) a medicamentos em países pobre e ricos.

O primeiro artigo analisa o enforcement ótimo da proteção internacional a PI. 
Foca na Regra de Tratamento Nacional e na possível efi ciência da discriminação 
pró-nacionais quanto ao enforcement. O segundo artigo explora o mercado far-
macêutico após a expiração da patente, incorporando na análise temas como as 
percepções dos pacientes quanto à qualidade relativa dos genéricos, a regulação 
de preços, os preços de referência, a regulamentação da propaganda de remédios 
e campanhas públicas pró-genéricos. O terceiro artigo trata de licenciamento 
compulsório de medicamentos por um país em desenvolvimento e seu impacto 
sobre a inovação farmacêutica mundial, incorporando a possibilidade de licen-
ciamento compulsório a uma modelagem na qual o comércio paralelo e a regu-
lação de preços estão presentes.

1.16. RAFAEL MORAIS
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GHIRARDI, José Garcez (Org.); VANZELLA, Ra-
fael. (Org.). Ensino jurídico participativo: Construção 
de programas, Experiências didáticas. 1. ed. São Pau-
lo: Saraiva, 2009. 312 p.

O livro consiste em uma publicação original e bastante rara no Brasil. Pro-
fessores de direito, integralmente dedicados à docência e à pesquisa, preservados 
de tarefas administrativas, narram signifi cativas experiências didáticas mediante 
o emprego em sala de aula de técnicas participativas de ensino, ou tratam da 
elaboração de programas de disciplinas da graduação em direito, construídos 
a partir de propostas inovadoras e novos métodos de ensino-aprendizado. Não 
apenas as estratégias docentes são enfocadas, mas se enfatiza, sobretudo, a relação 
que a escolha dos objetivos pedagógicos pelos professores de direito guarda com 
a concepção teórica do saber e do saber-fazer explorados em sala de aula. De um 
modo geral, o livro é bem mais que uma simples memória de quem está fazendo 
história na educação jurídica: contém uma casuística dos principais elementos de 
uma verdadeira metodologia do ensino jurídico.

1.17. RAFAEL VANZELLA
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1.18. ROBERTO FRAGALE

FRAGALE FILHO, Roberto. NUNES, António 
José Avelãs: entre encontros sazonais e contribuições 
perenes, a vindima incompleta. In: Aldacy Couti-
nho; Eros Grau; Fernando Scaff ; Francisco Amaral: 
Jacinto Coutinho; Lênio Streck; Luiz David Araújo; 
Luís Edson Fachin; Paulo Neto Lobo. (Org.). Liber 
Amicorum: Homenagem ao Prof. Doutor António José 
Avelãs Nunes. Coimbra (Portugal): Coimbra Edito-
ra, 2009, p. 935-954.

Liber Amicorum é um livro que reúne uma série de estudos em homenagem 
ao Professor António Avelãs da Universidade de Coimbra. A contribuição do 
autor é uma espécie de refl exão sobre a contribuição de Avelãs à academia brasi-
leira. Nesse sentido, explorou, sob uma perspectiva pessoal, sua participação nas 
atividades do grupo Cainã e como avaliador internacional da pós-graduação em 
direito no Brasil.
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FRAGALE FILHO, Roberto. Brazilian Legal Education: Curricular reform 
that goes further without going beyond. German Law Journal, v. 10, p. 751-
766, 2009.

O ensino jurídico brasileiro encontra-se engajado, desde 1994, em um longo 
e inconcluso processo de reforma curricular em que a OAB tem sido uma de 
suas maiores protagonistas. As transformações havidas no ensino jurídico nessas 
duas últimas décadas, foram balizadas por três aspectos: (a) a redemocratização 
do país, concluída em 1988 com a promulgação da nova Constituição; (b) a 
expansão do ensino superior, que se traduziu em um corpo discente superior a 
meio milhão de estudantes de direito; e (c) a defesa de interesses da corporação 
advocatícia, ainda que sob o argumento da defesa da qualidade do ensino jurí-
dico. Curiosamente, todo esse processo de reforma se faz sem qualquer vestígio 
de diálogo com o Processo de Bolonha e sem integrar os desafi os de uma prática 
jurídica cada vez mais internacionalizada. Este artigo propõe uma revisão crítica 
do ainda inconcluso processo de reforma, buscando entender como, à revelia de 
seus propósitos, ele se fez prisioneiro, por um lado, da ação corporativa da OAB 
e, por outro lado, da reprodução de velhas práticas do ensino jurídico brasileiro. 
Enfi m, entre a reprodução do passado e a incerteza do futuro, o ensino jurídico 
brasileiro encontra-se diante de um amplo desafi o que vai além da defi nição 
de seus contornos curriculares. Em suma, repensar as bases de seu acesso, os 
parâmetros de sua oferta e a importância de seu alcance social são, sem dúvida, 
exigências para se pensar o futuro do ensino jurídico brasileiro.

1.18. ROBERTO FRAGALE
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FRAGALE FILHO, Roberto; LOBAO, R. J. S. Discursos para platéias cativas 
no direito do trabalho brasileiro. In: Passagens. Revista Internacional de História 
Política e Cultura Jurídica, v. 1, p. 65-75, 2009.

O discurso anti-sindical com platéia cativa é uma possibilidade legal nos 
EUA, que, entretanto, está muito longe da realidade do direito do trabalho bra-
sileiro. Ele não pode ser examinado por meio da mesma lente já que a realidade 
trabalhista brasileira não reproduz as mesmas circunstâncias. Na verdade, ele tem 
de ser examinado por meio do poder de comando dos empregadores no âmbito 
de um contrato de trabalho e os limites que lhe são impostos. Os tribunais tra-
balhistas brasileiros têm sido muito rigorosos na matéria impondo importantes 
limitações às condutas patronais e punindo severamente sua iniqüidade. Isto não 
signifi ca, entretanto, que discursos para platéias cativas estejam completamente 
vedados. Eles seriam possíveis em contextos muito específi cos, tais como aqueles 
relacionados à capacitação da mão de obra e à construção de um ambiente de 
trabalho seguro.

1.18. ROBERTO FRAGALE
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1.18. ROBERTO FRAGALE

FRAGALE FILHO, Roberto. Th e use of ICT in Brazilian courts. Eletronic Jour-
nal of e-Government, v. 7, p. 349-358, 2009.

Transparência e Efi ciência são enfatizadas como duas consequências positivas 
da informação e comunicação tecnológica (ICT) nas Cortes. Realmente, ICT 
expande as possibilidades de acesso à informação sobre as decisões judiciais – as-
sim como são utilizadas, especialmente, nas situações de penhora – dando maior 
transparência e efetividade aos atos do poder judiciário. No Brasil, União, es-
tados e Cortes têm websites que disponibilizam informações e o teor de suas 
decisões. Além disso, há acordos entre o Ministério da Fazenda, o Banco Central 
e o Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) que possibilitam a 
execução dos atos de penhora. Entretanto, nem todas as Cortes estão no mesmo 
estágio de utilização dos recursos de informação e comunicação tecnológica, isto 
porque de um lado os sites não têm todos os recursos disponíveis e, de outro 
lado, os usuários não estão capacitados para utilizarem todo o potencial ofereci-
do por essa nova tecnologia. Diagnosticar a existência de recursos oferecidos nos 
websites das Cortes e a aplicação de seus acordos com outras esferas púbicas é 
o primeiro objetivo proposto. Este artigo pretende examinar como ocorrem as 
mudanças na função judicial e, em particular, a fi gura do juiz, além de contribuir 
para uma nova inserção do Poder Judiciário na sociedade.
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1.19. RÔMULO SAMPAIO

SAMPAIO, Rômulo Silveira da Rocha. Defesa de Tese de Doutorado: Pace Uni-
versity School of Law, em 17/05/2009.

Tese: “Market-Based Economic Incentives and Th e Brazilian Atlantic Rainfo-
rest: Can Carbon Forest Markets Save the Forest?”

A relevância e a agenda destinada às questões fl orestais, no âmbito do regime 
de mudanças climáticas, é de extrema importância, considerando que o consenso 
sobre metodologia, orientações e regras estão em processo de formação e, depen-
dendo dos resultados obtidos, impactos adversos ou benefícios podem ser espera-
dos do segundo período de compromissos do Protocolo de Kyoto. Nesse sentido, 
o objetivo da pesquisa é determinar se o regime de mudança climática pode ser 
um instrumento útil para preservar e/ou aumentar a proteção da Mata Atlântica.

Para alcançar esses objetivos, a tese busca uma visão aprofundada do debate 
que ocorre sobre fl orestas e atividades fl orestais desde a Convenção da ONU so-
bre Mudança do Clima, em 1992. A partir daí, a pesquisa visa fazer uma análise 
abrangente da legislação federal e estadual (como modelo) direcionada à proteção 
da Mata Atlântica brasileira, à luz do regime legal internacional fruto dos acordos 
sobre mudanças climáticas. Um dos marcos desse quadro internacional são os com-
promissos manifestados na Convenção de Mudança do Clima e no Protocolo de 
Kyoto, para a proteção e aumento de sumidouros e reservatório de gases de efeito 
estufa. Para alcançar essa meta, o regime de mudanças climáticas promove o desen-
volvimento sustentável e medidas de gestão fl orestal. Outra ferramenta explorada 
nesse trabalho é o emergente mercado voluntário de carbono fl orestal. Uma visão 
geral da natureza conceitual, papel e potencial do mercado voluntário é também 
oferecida nesta tese. 

Apesar de ainda incipiente, o protocolo de Kyoto parece ser o documento in-
ternacional capaz de conciliar confl itos entre países desenvolvidos e em desenvol-
vimento sobre as questões fl orestais mais signifi cantes. Enquanto, por um lado, 
os países já desenvolvidos querem, a qualquer custo, esses sumidouros e reservas 
de gases com efeito estufa, especialmente fl orestas,  os países em desenvolvimento 
desejam explorar e benefi ciarem-se desses recursos naturais. Somam-se à comple-
xidade do confl ito de interesses, princípios como soberania, taxas de poluição, 
a responsabilização comum, mas diferenciada, conceitos como desenvolvimento 
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sustentável e questões de justiça ambiental; esses são, constantemente, pontos de 
tensão entre os diferentes partidos no cenário internacional e uma barreira efetiva 
à aplicação das normas derivadas do regime de mudança climática.

Considerando o acima exposto, difi culdades de implementação e o importan-
te papel que a Mata Atlântica desempenha na apreensão de dióxido de carbono, 
o estudo proposto chega à conclusão de que o regime de mudança climática 
deveria ser devidamente explorado como um importante mecanismo de preser-
vação e restauração. Além disso, a pesquisa inclui informações científi cas sobre 
a Mata Atlântica, sem deixar de lado as implicações sociais, econômicas e políti-
cas para a região. Nesse sentido, levando-se em conta que a Mata Atlântica está 
praticamente devastada em função de razões históricas, sociais, políticas e demo-
gráfi cas, e que concentra um dos maiores níveis de biodiversidade, preservar a 
parte remanescente e disponibilizar incentivos para o refl orestamento das áreas 
devastadas pode ser de grande valor para a humanidade.
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LEMOS, Ronaldo. Direitos autorais e o consumidor 
na era digital. In: Revista ciência hoje (01.05.2009)

Trata-se de artigo, publicado na revista Ciência Hoje, que cuida da relação 
entre os direitos autorais e o consumidor na era digital.  O ponto nodal é a in-
sistência na necessidade de maior repressão para coibir a pirataria enquanto que, 
segundo o autor, o debate deveria se concentrar na esfera econômica do tema, 
que é de onde surgirá uma resposta à atual situação da propriedade intelectual.

1.20. RONALDO LEMOS
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BRANCO JÚNIOR, Sergio Vieira. Responsabilidade 
civil. In: Milton Delgado. (Coord.). Direito Civil. 1 
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, v., p. 375-429.

Capítulo de livro que aborda os princípios fundamentais da Responsabilidade 
Civil no Direito brasileiro. O livro integra a coleção “Tópicos de Direito”, volta-
da para a produção de obras jurídicas que conciliam a abordagem didática com 
uma revisão da jurisprudência atual e a recomendação de leituras complementa-
res para o aprofundamento dos temas abordados.

1.21. SÉRGIO BRANCO
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PARANAGUÁ, Pedro e BRANCO, Sérgio. Direitos 
Autorais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. 144p 
(Série FGV Jurídica).

1.21. SÉRGIO BRANCO

Integrante da série FGV Jurídica – criada pela parceria FGV Direito Rio e 
Editora FGV com o fi m de contribuir para os importantes debates gerados no 
atual campo do direito-, Direitos Autorais analisa diversos casos de direitos auto-
rais, elucidando os quase sempre difíceis e polêmicos entrelaçamentos entre os 
autores, indústria, obras e consumidores.
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GUERRA, Sérgio; GUERRA, Sidney. Curso de Di-
reito Ambiental. 1. ed. Rio de Janeiro: Fórum, 2009. 
v. 1. 367 p. 

Nesta obra, os Professores Sidney Guerra e Sérgio Guerra procuram detalhar 
aspectos básicos, porém indispensáveis, sobre a origem e o desenvolvimento da 
tutela do meio ambiente em nosso país, visando, precipuamente, ampliar a visão 
do leitor para alcançar o ponto central do estudo, no qual analisou-se a repartição 
das competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
em matéria ambiental, bem como o comportamento do Poder Judiciário nessas 
mesmas questões.

1.22. SÉRGIO GUERRA

v
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GUERRA, Sérgio. Por um direito administrativo 
para o século XXI: a busca por novas categorias e 
institutos. In: GUERRA, Sérgio (org.). Transforma-
ções do estado e do Direito: novos rumos para o Poder 
Judiciário. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, 
v. 1, p. 31-74. 

1.22. SÉRGIO GUERRA

O artigo avalia o desafi o e a necessidade de se sistematizar o direito sob uma 
análise transnacional, e consequentemente repensar o direito administrativo para 
acompanhar estas mudanças e responder às demandas da sociedade contemporâ-
nea, sendo um dos fatores preponderantes de todas essas mudanças a forte relação 
entre o direito administrativo e o direito econômico. Assim, alude-se à regulação 
descentralizada em troca de busca por credibilidade e estabilidade econômica, 
deixando de ser este um assunto de governo, para ser um tema de Estado.  
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GUERRA, Sérgio. Discricionariedade no Ministé-
rio Público: Balizamento e Dever de Fundamentar. 
In: Carlos Vinícius Alves Ribeiro. (Org.). Ministério 
Público: Refl exões sobre princípios e funções institucio-
nais. 1 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, v. 1, p. 
357-382. 

1.22. SÉRGIO GUERRA

O confl ito de competência entre os diferentes órgãos ambientais tem sido 
um dos maiores empecilhos para o licenciamento de grandes obras de constru-
ção civil no Brasil. As diversas ações questionando a competência para distribuir 
as licenças são, em sua maioria, propostas pelo Ministério Publico e ONG´s. 
Neste cenário surgem as indagações: de quem é a competência ambiental para o 
licenciamento de obras de médio ou grande porte? É da União, dos Estados, dos 
Municípios ou do Ministério Público?

Estas questões relacionam-se com o instituto da discricionariedade adminis-
trativa e, também, de certa ‘discricionariedade’ do Ministério Público. O arti-
go analisa esta categoria de discricionariedade administrativa e algumas críticas 
apontadas pela doutrina atual.
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GUERRA, Sérgio. Segurança jurídica e direito ad-
ministrativo: uma releitura imperativa na atual so-
ciedade de riscos. In: SOUTO, Marcos Juruena 
Villela (Org.). Direito Administrativo: estudos em 
homenagem a Francisco Mauro Dias.  Rio de Janei-
ro: Lumen Juris, 2009. pp. 65-89.

1.22. SÉRGIO GUERRA

O conceito de direito administrativo clássico mudou para um regime admi-
nistrativo diferenciado. Sendo assim, “a associação do direito administrativo à 
fase pós-moderna indica sua necessária adaptação, pela ruptura com a fase ante-
rior, às mudanças econômicas e sociais, conduzindo ao seu perfeito acoplamento 
ao contexto da realidade. Só assim o direito administrativo pode ser um instru-
mento para a efetividade dos direitos fundamentais”.  Nos dias atuais, o legis-
lador não consegue fazer todas as previsões diante da complexidade social que 
nos cerca, em muitos casos a legislação é ambígua e mal redigida, e uma grande 
quantidade de conceitos indeterminados permitem atividades administrativas 
potencialmente arbitrárias. Neste cenário, o conceito de segurança jurídica so-
fre crise de identidade. Buscam-se respostas que fogem ao modelo “legalitário”, 
principalmente no campo da regulação, para adequar o conceito de segurança 
jurídica ao atual contexto. 
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GUERRA, Sérgio. Transformações de Direito Ad-
ministrativo e (In) Segurança Jurídica. In: Revista de 
Direito do TJ-RJ, v.79, p.97, 2009. 

O artigo versa sobre a crise por que passa o instituto da segurança jurídica. 
A atual sociedade de risco reclama uma rapidez e agilidade nas mudanças nor-
mativas que a lei já não mais acompanha. Assim, ampliam-se os espaços para 
as escolhas administrativas, trazendo, em contrapartida, uma consequente inse-
gurança jurídica. Essa atual confi guração traz grandes conseqüências ao direito 
administrativo econômico, que se depara com a seguinte questão: “a escolha re-
gulatória, por meio da deslegalização de matérias, ainda que diante da necessária 
mobilidade, pode ser um meio de solucionar ou minimizar essa crise, ampliando 
a segurança jurídica?”. O artigo trabalha o conceito da segurança jurídica na atu-
al fase do direito administrativo econômico, apresentando refl exões e sugestões 
sobre o tema. 

1.22. SÉRGIO GUERRA
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1.22. SÉRGIO GUERRA

GUERRA, Sérgio. Transformações do Direito Administrativo e (in)segurança ju-
rídica. Revista Eletrônica da Reforma do Estado, v. 17, 2009. Disponível em http://
www.direitodoestado.com./revista/RERE-17-MARCO-2009-SERGIO%20
GUERRA.pdf. Acesso em 20.03.2010.

O artigo versa sobre a crise por que passa o instituto da segurança jurídica. 
A atual sociedade de risco reclama uma rapidez e agilidade nas mudanças nor-
mativas que a lei já não mais acompanha. Assim, ampliam-se os espaços para 
as escolhas administrativas, trazendo, em contrapartida, uma consequente inse-
gurança jurídica. Essa atual confi guração traz grandes conseqüências ao direito 
administrativo econômico, que se depara com a seguinte questão: “a escolha re-
gulatória, por meio da deslegalização de matérias, ainda que diante da necessária 
mobilidade, pode ser um meio de solucionar ou minimizar essa crise, ampliando 
a segurança jurídica?”. O artigo trabalha o conceito da segurança jurídica na atu-
al fase do direito administrativo econômico, apresentando refl exões e sugestões 
sobre o tema. 
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O artigo discorre sobre a função normativa das entidades reguladoras, sua ma-
leabilidade e limites sob a ótica do direito administrativo, tomando como ponto 
de referência o poder de polícia exercido pela ANVISA. 

GUERRA, Sérgio. Limites da ANVISA no seu po-
der de polícia reforçado. In: Conjuntura Econômica 
(Rio de Janeiro), v.63, p.57 – 59, 2009.

1.22. SÉRGIO GUERRA
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AMARAL, Th iago Bottino do; LEMOS, Ronaldo; 
MONCAU, Luiz F. Projeto de Lei de Cibercrimes: 
há outra alternativa para a internet brasileira?. Revis-
ta de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, FGV, v. 
249, p. 273-294, 2009.

Diante da chamada “Sociedade da Informação”, novos horizontes se abriram, 
tanto para a dinamização das oportunidades de negócios, quanto para a criação 
de novas formas de provocar danos, ampliando o potencial lesivo de ofensas 
à honra e à dignidade, assim como os velhos golpes que aparecem com novas 
roupagens. Diante das diversas propostas para a solução dos novos problemas, o 
artigo optou por analisar o projeto de lei do Senador Eduardo Azeredo, aprovado 
no Senado Federal e em trâmite na Câmara dos Deputados e, em um segundo 
momento, buscou apresentar consideração sobre qual seria o melhor caminho a 
ser trilhado acerca do tema. 

1.23. THIAGO BOTTINO
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AMARAL, Th iago Bottino Do. O Direito ao Silêncio 
na Jurisprudência do STF. 1. ed. Rio de Janeiro: El-
sevier - Campus Jurídico, 2009. 240 p.

1.23. THIAGO BOTTINO

O trabalho examinou todos os julgados do Supremo Tribunal Federal sobre 
a vedação de auto-incriminação no período de 05/10/1988 a 31/12/2007 para 
avaliar eventual ativismo judicial da Suprema Corte Brasileira. A pesquisa de-
monstrou que esse ativismo permitiu a construção de uma nova feição ao siste-
ma processual penal brasileiro, a partir da expansão de uma garantia processual 
penal, representando grandes avanços na redução da dicotomia entre o plano 
normativo constitucional e o infraconstitucional. A atividade criadora do Supre-
mo Tribunal Federal em matérias de garantias constitucionais ligadas ao sistema 
punitivo e, especialmente, ao processo penal, foi reconhecida pelos Ministros, 
como quando afi rmam ser seu dever delimitar “o círculo de atuação das instituições 
estatais” (HC nº 73.035-3/DF, Pleno), ou “defi nir a exata conformação do âmbito 
de proteção dos direitos individuais” tarefa que incumbe “Evidentemente, não só o 
legislador, mas também os demais órgãos estatais dotados de poderes normativos, ju-
diciais ou administrativos [que] cumprem uma importante tarefa na realização dos 
direitos fundamentais” (MC no HC nº 91.514-1/BA, Ministro Gilmar Mendes).
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coletiva em defesa dos interesses gerais (ou corporativos?). In: “Constituição e ativis-
mo judicial: limites e possibilidades da norma constitucional e da decisão judi-
cial”. Apresentado em fevereiro de 2009 no IX Encontro do grupo Cainã.

GONÇALVES, G. L. (2009) El poscolonialismo y la teoría de sistemas: notas para 
una agenda de investigación sobre el derecho en los países periféricos (“Post-colonia-
lism and the Systems Th eory: notes for a research agenda on the law in peripheral 
countries”), X Congreso Nacional de Sociología Jurídica, Córdoba, Argentina, 
november 2009, on line: http://sasju.dyndns.org.



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2009

FGV DIREITO RIO 92

MORAIS, Rafael Pinho de. Artigo “TRIPs under no enforcement of the National 
Treatment Commitment Rule”, apresentado no 24th Annual Congress of the Eu-
ropean Economic Association and 64th European Meeting of the Econometric 
Society.

MORAIS, Rafael Pinho de. Artigo “Compulsory licensing of drugs, parallel imports 
and price controls”, apresentado no 36th Annual Conference of the European 
Association for Research in Industrial Economics.

PEIXOTO, Vitor. RIBEIRO, Leandro Molhano. Eleições e Financiamento de 
Campanha em 2006: quem banca quem?, ANPOCS, 2009. 

RIBEIRO, Leandro Molhano; ARGUELHES, Diego Werneck; PEIXOTO, V. 
M.  Judiciário, Processo Decisório e Políticas Públicas: Levando a Decisão Judicial 
a Sério. In: 32º Encontro Anual da Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Ciências Sociais, 2009, Caxambu, MG. 33º Encontro Anual da Associação de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2009.

RIBEIRO, Leandro Molhano; ARGUELHES, Diego Werneck; PEIXOTO, Vi-
tor. Processo Decisório, Judiciário e Políticas Públicas. 2009. 

WOJCIKIEWICZ ALMEIDA, Paula. “O efeito útil da diretiva de retorno: as con-
seqüências de uma harmonização minimalista”, II Simpósio de Pós-Graduação em 
Relações Internacionais do Programa San Tiago Dantas, UNESP, UNICAMP, 
PUC/SP, 2009.



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2009

FGV DIREITO RIO 93

4. DIVERSOS



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2009

FGV DIREITO RIO 94

4.1. PRODUÇÃO TÉCNICA

ARGUELHES, Diego Werneck & LEAL, Fernando Angelo Ribeiro. “Herme-
nêutica Jurídica”. Elaboração de Curso Online, FGV, 2009.

ARGUELHES, Diego Werneck. Teorias Contemporâneas da Interpretação 
Constitucional: Tradução da entrevista com o Ministro Antonin Scalia, da Su-
prema Corte dos EUA. In: Revista de Direito Administrativo vol. 250. Rio de 
Janeiro: FGV, 2009.

CUNHA, José Ricardo. Ética e Direito. Elaboração de Curso Online, FGV, 2009.
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PORTO, Antônio José Maristrello. Revisão técnica da tradução de COASE, Ro-
nald. O problema do custo social. Th e Latin American and Caribbean Journal of 
Legal Studies, Vol. 3: No. 1, Article 9, 2009.

PORTO, Antônio José Maristrello. Tradução e a revisão técnica (no Prelo) de 
ULEN, Th omas. Th e Effi  ciency of Specifi c Performance: Toward a Unifi ed Th e-
ory of Contract Remedies. Latin American and Iberian Law and Economics Asso-
ciation.

Revisão Técnica de Tradução:

Revisão técnica da tradução de MINOOKIN, Ro-
bert; PEPPET´s, Scott; TULUMELLO, Andrew. 
Beyond Winning. Harvard:  Harvard University Press.

4.2. REVISÃO TÉCNICA
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4.3. RELATÓRIO DE PESQUISA

FRAGALE, Roberto. Relatório de Pesquisa CNPq – Edital NCT/CNPq 50/2006 
de fomento de pesquisa em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: “Perto do 
mundo, longe da Capital: acesso à Justiça e jurisdição trabalhista no Município 
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Radiografi a da Justiça do Estado de Minas Gerais: 
Pesquisa com Magistrados Mineiros.

4.4. CENTRO DE JUSTIÇA E SOCIEDADE (CJUS)
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PARANAGUÁ, Pedro e BRANCO, Sérgio. Direitos 
Autorais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. 144p 
(Série FGV Jurídica).

Integrante da série FGV Jurídica – criada pela parceria FGV Direito Rio e 
Editora FGV com o fi m de contribuir para os importantes debates gerados no 
atual campo do direito-, Direitos Autorais analisa diversos casos de direitos auto-
rais, elucidando os quase sempre difíceis e polêmicos entrelaçamentos entre os 
autores, indústria, obras e consumidores.

4.5. FGV JURÍDICA
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PARANAGUÁ, Pedro e REIS, Renata. Patentes e 
Criações Industriais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2009.150p (Série FGV Jurídica).

4.5. FGV JURÍDICA

Integrante da série FGV Jurídica – criada pela parceria FGV Direito Rio e 
Editora FGV com o fi m de contribuir para os importantes debates gerados no 
atual campo do direito -, Patente e criações industriais elucida e sistematiza di-
versos aspectos(muitas vezes, polêmicos) da concessão de marcas e patentes do 
Brasil.  
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ni e ESTRELLA, Angela T. Gobbi. Direito do co-
mércio internacional. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2009.156p-(Série FGV Jurídica)

4.5. FGV JURÍDICA

Integrantes da série FGV Jurídica – criada pela parceria FGV Direito Rio 
e Editora FGV com o fi m de contribuir para os importantes debates gerados 
no atual campo do direito -, Direito do comércio internacional analisa os prin-
cipais temas sobre o assunto, enfocando tanto os contratos, suas cláusulas e 
controvérsias jurídicas, como os princípios gerais da Organização Mundial do 
Comércio(OMC).
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Fundamentos de Direito Tributário 

A obra trata de forma didática e clara de conceitos e princípios do direito 
tributário, analisando as questões em função das condições econômicas do de-
senvolvimento do país e de discussões recentes sobre o processo de reforma tri-
butária.

4.6. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA (PEC)


