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1. PUBLICAÇÃO DE LIVROS E CAPÍTULOS
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O direito penal protege, verdadeiramente, os bens jurídicos penais que elege como 
objeto de proteção? O uso político do direito penal mascara os reais problemas consti-
tutivos da vida social? A saúde pública é efi cazmente tutelada pelo direito penal? Pre-
tendemos, ao longo desse breve trabalho, responder a essas indagações ou, ao menos, 
formulando-as, intensifi car o debate em torno dos limites que devem ser reconhecidos 
ao exercício do poder punitivo.

TEIXEIRA MENDES, A. P. Direito Penal, Bem Jurídico 
e Saúde Pública: proteção inefi caz? In: ASENSI, Felipe; 
PINHEIRO, Roseni (Orgs.). Direito Sanitário. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 305-318.

1.1 ANDRÉ MENDES
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Comparada ao debate jurídico tradicional, a análise econômica constitui uma abor-
dagem consideravelmente mais simples e objetiva para o tema da responsabilidade ci-
vil. Do ponto de vista da análise econômica, determinada regra de responsabilização é 
desejável se fornece incentivos adequados para que os agentes adotem níveis ótimos de 
precaução no exercício de suas atividades. Desta forma, a análise econômica se propõe 
a responder questões como: “de que forma podemos defi nir o nível ótimo de precaução 
para uma determinada atividade?”; ou “que regras oferecem os incentivos adequados 
para que os agentes adotem níveis ótimos de precaução?”. A análise econômica utiliza-se, 
para a avaliação das regras de conduta social, dos mesmos critérios que orientariam uma 
escolha privada como esta. No caso da responsabilidade civil, no entanto, as escolhas de 
um agente terão efeitos negativos ou positivos sobre outro agente, em geral um com-
pleto desconhecido com o qual o primeiro não poderia negociar a adoção de diferentes 
condutas. Por esta razão, é necessária a existência de regras jurídicas que, por meio de 
critérios gerais, estabeleçam o nível de precaução a ser adotado por cada agente. O capí-
tulo discorre em maiores detalhes alguns modelos propostos por economistas e juristas 
para a análise de regras de responsabilidade civil.

PORTO, Antônio José Maristrello. Análise Econômica 
da Responsabilidade Civil. In: TIMM, Luciano Benetti 
(Org.). Direito e Economia no Brasil. 1. ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. p. 180-200.

1.2 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO
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Algumas sociedades economicamente avançadas possuem algum tipo de agência de 
informação de crédito (AIC), que coletam e armazenam informações sobre a condição 
fi nanceira dos indivíduos, incluindo seus históricos de pagamento de empréstimos e 
contas. Antes de conceder ou aumentar o crédito, os potenciais credores consultam 
as AsIC. Um número surpreendente de países carece de uma AIC robusta. Este artigo 
analisa os custos e benefícios oriundos da introdução, ou do reforço, de uma AIC nestas 
sociedades. A criação e implementação de uma AIC reduz a assimetria de informação 
entre credor e devedor e, portanto, reduz os custos de transação envolvidos na rela-
ção, aumentando a riqueza global. No entanto, o aumento do bem-estar social depende 
principalmente de dois pontos: (i) a distribuição dos ganhos de efi ciência no mercado 
de crédito aos indivíduos e (ii) a perda de privacidade e outros custos recaindo sobre 
os indivíduos. Os ganhos de efi ciência podem resultar em taxas de juros mais baixos e 
maior acesso ao crédito, mas a estrutura de mercado pode determinar que esses ganhos 
de efi ciência sejam distribuídos apenas entre os bancos e as grandes empresas de crédito. 
Além disso, existe ainda o custo da possível perda de privacidade e o custo das falsas 
informações negativas inseridas na AIC. O desejo social da criação, implementação e 
desenvolvimento de uma AIC depende de como os ganhos de efi ciência no mercado 
de crédito serão distribuídos, aonde recairão os custos de falsas informações negativas, e 
de quanta privacidade os indivíduos estão dispostos a abrir mão em troca de melhores 
condições de crédito.

PORTO, Antônio José Maristrello; OLIVEIRA, F. L. O 
consumidor brasileiro e o crédito — os prós e contras do 
cadastro positivo. In: WADA, Ricardo Morishita; OLI-
VEIRA, Fabiana Luci de (Orgs.). Direito do Consumi-
dor. Os 22 anos de vigência do CDC. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2012. p. 67-86.

1.2 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO
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La réparation des dommages environnementaux en droit international concerne le 
droit international public et le droit international privé. Considérant qu’une réparation 
effi  ciente des dommages environnementaux est diffi  cilement réalisable par le seul biais 
du droit international public, la méthode du droit international privé contribue à une 
meilleure réparation des dommages. La limite du droit international public est liée à la 
diffi  culté d’harmoniser les règles matérielles environnementales dans les cadres natio-
naux, régionaux et internationaux. Une autre raison est le faible contrôle du déplace-
ment des entreprises ainsi que la diffi  culté de les rendre responsables pour les dommages 
environnementaux commis. L’utilisation du droit international privé permet d’organiser 
un ensemble de normes appartenant à diff érents espaces juridiques. Le droit internatio-
nal privé, par le biais d’une fonction environnementale accordée aux règles de confl it de 
lois et de juridictions, conduit à une meilleure interaction entre les espaces normatifs, ce 
qui favorise une coopération plus effi  cace pour la protection de l’environnement.

OLIVEIRA, C. C. La réparation des dommagesenviron-
nementaux en droit international. 1. ed. Saarbrucken: 
Editions Universitaires Européennes, 2012. v. 1. 687 pp.

1.3 CARINA COSTA DE OLIVEIRA
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A Rio+20 resgata o debate recorrente nas negociações ligadas ao desenvolvimento 
com relação ao enquadramento das empresas para garantir que elas contribuam com o 
desenvolvimento sustentável. Duas opções estão sendo debatidas: o Reporting sustentá-
vel que poderia ser implementado por meio de uma Convenção ou por meio de uma 
estrutura global voluntária, no sentido do modelo do Global Reporting Initiative —GRI; 
ou uma Convenção sobre a responsabilidade social e ambiental das empresas. A primeira 
opção poderia auxiliar a falta de transparência e de controle no plano internacional, re-
gional e nacional das informações sobre os investimentos que são feitos no âmbito social 
e ambiental pelas empresas. No entanto, uma Convenção sobre a responsabilidade social 
e ambiental das empresas poderia tratar de temas muito mais amplos que poderiam ir 
além da transparência.

OLIVEIRA, C. C. Unsystème global surlereportingcom-
me une alternative à une Conventionsurlaresponsabili-
tésociale et environnementaledesentreprises? In: OLI-
VEIRA, Carina Costa de; SAMPAIO, Rômulo Silveira 
da Rocha (Orgs.). Instrumentos jurídicos para a imple-
mentação do desenvolvimento sustentável. 1. ed. Rio de 
Janeiro: FGV Direito Rio, 2012. p. 203-221.

1.3 CARINA COSTA DE OLIVEIRA
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A regulamentação e a institucionalização do direito internacional ambiental ocor-
reram, entre outros motivos, como uma resposta a grandes catástrofes ambientais, tais 
como Exxon Valdez, Sevesco, Bhopal, Chernobyl e Erika. Cada caso fomentou a elabo-
ração de instrumentos jurídicos específi cos para resolver os novos e os antigos problemas 
ambientais. Nesse sentido, propõe-se uma análise do direito internacional ambiental ba-
seada nas catástrofes tecnológicas, seguida dos instrumentos normativos e institucionais 
que foram sendo estabelecidos para lidar com os resultados dos desastres ambientais. 
Os instrumentos jurídicos utilizados no âmbito do direito internacional ambiental vão 
desde os instrumentos clássicos de direito internacional como os tratados e os princípios; 
até os instrumentos clássicos de outras áreas do direito como os contratos, as penas, as 
multas e as taxas. Desse modo, será possível uma hipótese de conclusão sobre um con-
ceito aberto do direito internacional ambiental que integra e integrará sempre novas 
medidas necessárias para combater e para lidar com novas catástrofes.

OLIVEIRA, C. C. O Direito Internacional Ambiental: a 
busca pela mitigação dos efeitos das catástrofes no plano 
internacional. In: AHMED, Flávio; COUTINHO, Ro-
naldo (Orgs.). Curso de Direito Ambiental. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2012, v. 1, p. 393-428.

1.3 CARINA COSTA DE OLIVEIRA
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El estudio intentará determinar si los abordajes más recientes de las leyes, jurispru-
dencia y las prácticas cotidianas son compatibles con la protección garantizada al de-
recho a la libertad de expresión. Este ensayo está organizado en 5 secciones: (I) una 
breve consideración sobre el concepto de fi ltrado y su tenue frontera con la violación 
de la libertad de expresión; (II) un breve análisis de los estudios que aportan datos de la 
situación actual de la libertad de expresión en línea en esos países y tendencias futuras 
(III) un análisis de las disposiciones legales de estos países sobre (1) el acceso al servicio 
de Internet, en términos de infraestructura y (2) la regulación de contenido; (IV) la 
actuación de los proveedores de servicios en las prácticas de fi ltrado; (V) conclusiones.

SOUZA, Carlos Aff onso Pereira de; FERRAZ, Joana Va-
ron; MAGRANI, Bruno; BRITTO, Walter. Filtrado de 
contenido en Amé rica Latina: razones e impacto en la 
libertad de expresió n. In: Eduardo Bertoni (Org.). Hacia 
una internet libre de censura: propuestas para Amé rica 
Latina. 1. ed. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
2012, v. 1. p. 181-258.

1.4 CARLOS AFFONSO PEREIRA DE SOUZA
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O presente trabalho, a partir de pesquisas recentes, busca apresentar algumas notas 
que contribuem para formar um panorama das relações de consumo no comércio ele-
trônico nacional.

SOUZA, Carlos Aff onso Pereira de; GUITTON, R. M. 
Notas sobre Relações de Consumo e Comércio Eletrôni-
co. In: WADA, Ricardo Morishita; OLIVEIRA, Fabiana 
Luci de (Orgs.). Direito do Consumidor: os 22 anos de 
vigência do CDC. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, 
v. 1. p. 51-66.

1.4 CARLOS AFFONSO PEREIRA DE SOUZA
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Para que se possa compreender como o abuso do direito autoral atua na limitação 
ao exercício de tais direitos em contradição com as funções que direcionam a proteção 
autoral, é preciso inicialmente passar em revista como a doutrina tem abordado esse 
novo instituto e como os tribunais têm aplicado o abuso do direito autoral para restrin-
gir comportamentos do autor e dos titulares de direitos autorais na exploração da obra 
intelectual. Destaque será concedido à utilização da fi gura do abuso do direito autoral 
nas relações contratuais justamente porque é nessas relações, através da chamada recursa 
de contratar, que situações caracterizadoras do abuso do direito têm sido examinadas 
pela doutrina e jurisprudência com maior detalhamento. É importante lembrar que 
as hipóteses de abuso do direito autoral não se esgotam nos casos de recusa abusiva de 
contratação, sendo ainda possível identifi car a sua presença em ações indenizatórias e 
mesmo em outras práticas contratuais, como a inserção de medidas tecnológicas de 
proteção que cerceiam direitos legítimos de consumidores. De toda forma, para atender 
aos limites desse trabalho, restringe-se a análise aqui proposta ao exercício abusivo do 
direito autoral nas relações contratuais, com foco nas recusas de contratar e seus impac-
tos concorrenciais.

SOUZA, Carlos Aff onso Pereira de. O Abuso do Direito 
Autoral nas Relações Contratuais. In: WACHOWICZ, 
Marcos; PRONER, Carol (Orgs.). Inclusão Tecnológica 
e Direito à Cultura: Movimentos rumo à sociedade de-
mocrática do conhecimento. 1. ed. Florianópolis: Boi-
teux, 2012, v. 1. p. 123-160.

1.4 CARLOS AFFONSO PEREIRA DE SOUZA
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O debate sobre a proteção dos direitos autorais na Internet interessa a um público 
muito maior do que aquele usualmente envolvido nas discussões sobre o combate à 
pirataria na rede. Para além de se questionar a melhor forma de se tutelar as criações 
intelectuais — e os seus correspondentes modelos de negócio — no ambiente digital, 
o referido debate representa um ensaio do que será a regulação da Internet no futuro.

SOUZA, Carlos Aff onso Pereira de. Direitos Autorais 
e Regulação da Internet. In: BARBOSA, Alexandre F. 
(Org.). TIC Domicílios e Empresas 2011 — Pesquisa so-
bre o Uso das Tecnologias e Informação e Comunicação 
no Brasil. 1. ed. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no 
Brasil, 2012. p. 63-68.

1.4 CARLOS AFFONSO PEREIRA DE SOUZA
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O objetivo que orienta o presente livro consiste em uma investigação dos signifi cados 
que historicamente foram atribuídos ao direito comercial, com o intuito de verifi car se 
eles ainda persistem no panorama jurídico contemporâneo e, também, como se pode 
aproximar a dogmática do direito comercial à tutela constitucional dos direitos funda-
mentais.

CAVALLI, Cássio M. Direito Comercial: Passado, Pre-
sente e Futuro. 1. ed. São Paulo: Elsevier, 2012. 288 pp.

1.5 CÁSSIO CAVALLI
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A Associação Brasileira de Ensino do Direito (ABEDi) reúne docentes dos cursos 
jurídicos do Brasil com o objetivo de debater os problemas e de propor as soluções para 
uma educação superior em direito à altura dos desafi os políticos, econômicos, sociais e 
culturais do Brasil contemporâneo. O que a Associação reúne é o compromisso com a 
educação e com a justiça, indissociavelmente relacionadas, para a garantia de um direito 
emancipador do cidadão e ao serviço da República e da Democracia. Em 2012, na ce-
lebração dos 10 anos de nossa entidade, a ABEDi propõe uma obra que aborda o papel 
do professor em diferentes abordagens e matizes teóricas. Ao problematizar a função do 
sujeito que ensina, pesquisa e extensiona, também é buscada a refl exão sobre a institui-
ção universitária e sobre o país.

CARVALHO, E. M.; BORGES, R. M. Z.; LUPI, A. L. 
P. B.; VERONESE, A.; LIMA JUNIOR, J. B.; ESPIN-
DOLA, A. A. S. (Orgs.). Representações do Professor de 
Direito. 1. ed. Curitiba: CRV, 2012. 205 pp.

1.6 EVANDRO MENEZES DE CARVALHO
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A aproximação entre os campos de saber é um dos principais desafi os do mundo 
contemporâneo. O paradigma formalista do direito, assim como o paradigma interven-
cionista da saúde, tem recebido nos últimos 20 anos reconfi gurações das mais diversas. 
Mais propriamente, a aproximação entre campos tão sólidos e com pressupostos não 
necessariamente congruentes gera uma nova forma de concebê-los. De campos isolados, 
direito e saúde com frequência têm se revelado como complementares. O objetivo do 
artigo consiste justamente em discutir as aproximações destes campos de saber e quais 
são as tensões que envolvem esta relação.

ASENSI, Felipe Dutra; PINHEIRO, Roseni. A juridici-
zação da saúde e o Ministério Público: estudo de caso. In: 
ASENSI, F. D.; PINHEIRO, R. Direito Sanitário. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 532-563.

1.7 FELIPE DUTRA ASENSI
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A Constituição de 1988 estabeleceu o direito à saúde como atributo fundamental 
da cidadania por meio da ênfase na ideia de relevância pública, rediscutindo a missão 
de algumas instituições, dentre as quais o Ministério Público (MP). No cotidiano de 
suas ações, o MP possui a atribuição de atuar na efetivação do direito à saúde, respon-
sabilizando e dialogando com os diversos atores sociais envolvidos na sua concretização. 
Trata-se de um estudo de caso por meio de uma abordagem sociojurídica, cujas técnicas 
qualitativas são: entrevistas com roteiros semiestruturados, observação do cotidiano e 
análise de documentos institucionais. Observou-se que o MP tem a capacidade institu-
cional de criar um espaço de diálogo, pois possibilita a comunicação entre os principais 
atores que compõem o processo de formulação, gestão e fi scalização das políticas públi-
cas em saúde. Isso enseja um debate sobre quatro aspectos: a) a manutenção da continui-
dade das políticas públicas; b) a formação jurídica dos membros do MP; c) a articulação 
entre MP e sociedade civil; d) os instrumentos jurídicos para a efetivação do direito à 
saúde. Uma estratégia utilizada pelo MP tem sido a atuação extrajudicial, que amplia 
tanto as possibilidades de sua atuação quanto a efetivação do direito à saúde, razão pela 
qual se expressa uma juridicização dos confl itos (confl itos são discutidos sob o ponto 
de vista jurídico); porém não necessariamente uma judicialização (ao máximo, se evita 
levar os confl itos ao Judiciário). Em virtude dessa atuação, observa-se uma valorização 
desta Instituição em função da possibilidade de ampliação do diálogo, de modo a gerar 
ações efetivas no encaminhamento e resolução dos confl itos.

ASENSI, Felipe Dutra. Direito e saúde: sístoles e diásto-
les. In: ASENSI, F. D.; PINHEIRO, R. Direito Sanitá-
rio. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 15-18.
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Este artigo busca reconstituir a história da saúde como direito no Brasil. Parte-se da 
assunção de que, muito embora haja instrumentos efi cazes que garantam a participação 
social no direito à saúde, é frequente que, na prática, a saúde ainda seja vista como um 
favor ou como um serviço prestado pelo Estado. Essa atitude historicamente passiva em 
relação às políticas de saúde aponta para o conformismo por parte de muitos que ainda 
não conseguem ver a saúde como um direito a ser exigido e conquistado no cotidiano 
das práticas sociais reivindicatórias de direitos. Portanto, o desenvolvimento do SUS tem 
evidenciado a diversidade de atores que compõem este campo e a forma através da qual 
a pluralidade de práticas por eles desenvolvidas tem contribuído para o seu amadureci-
mento, principalmente a partir dos limites, possibilidades e desafi os políticos, culturais, 
econômicos, jurídicos e sociais que se impõem à sua consolidação. Em seu desenvolvi-
mento mais recente, não é difícil observar a infl uência das instituições jurídicas na gestão 
dos serviços, seja dos tribunais, seja do Ministério Público (MP) e, até mesmo, da De-
fensoria Pública. Este tema recebe, então, um debruçar mais aguçado tanto da academia 
quanto dos profi ssionais, gestores e usuários dos serviços públicos de saúde.

ASENSI, Felipe Dutra. O direito à saúde no Brasil In: 
ASENSI, F. D.; PINHEIRO, R. Direito Sanitário. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 2-26.
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Este artigo busca discutir os principais desafi os e avanços do Programa de Capa-
citação em Práticas Judiciárias, que é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, por meio de sua Universidade Corporativa (UNICORP), em conjunto com 
a Fundação Getulio Vargas, por meio do Centro de Justiça e Sociedade (CJUS). Este 
Programa surgiu, primeiramente, de uma autocompreensão do próprio Tribunal em, en-
quanto instituição máxima da Justiça do Estado da Bahia, posicionar-se estrategicamen-
te ante o processo de aprimoramento permanente da gestão. Alinhado às exigências do 
CNJ e à necessidade de um repensar constante da qualidade da prestação jurisdicional, 
o Programa foi concebido como um elemento de reforço do compromisso do Tribunal 
com os cidadãos baianos.

ASENSI, Felipe Dutra. Capacitação em práticas judiciá-
rias. In: Cadernos FGV DIREITO RIO, v. 07. Rio de 
Janeiro: FGV DIREITO RIO, 2012. p. 73-95

1.7 FELIPE DUTRA ASENSI
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O livro trata de um dos direitos mais básicos do ser humano: a saúde. E abrange des-
de questões primárias, como o atendimento médico pelo sistema público e acesso à rede 
de esgotos, ao controle do Estado sobre a produção de alimentos, medicamentos e cos-
méticos (vigilância sanitária), além da fi scalização da salubridade de ambientes públicos 
como portos e aeroportos. Os temas são abordados sob ângulos que antes integravam 
o direito administrativo, tributário, contratual, ambiental, internacional e processual, 
mas que se desprenderam de ramos específi cos para formarem essa nova disciplina, cujos 
princípios e regras são garantidos pela Constituição e leis próprias. Por seu enfoque in-
terdisciplinar, a obra traz o olhar analítico e plural de advogados, sanitaristas, sociólogos, 
psicólogos, antropólogos e economistas para as questões mais atuais e polêmicas discu-
tidas atualmente no âmbito do direito sanitário, como: os aspectos tributários do fi nan-
ciamento do SUS; a regulação dos planos de saúde suplementares (privados); o aborto 
analisado não só pelo direito penal, mas como um problema de saúde pública; a pro-
teção da criança e do adolescente; os riscos da nova engenharia genética e a cirurgia de 
mudança de sexo como um direito à saúde, analisadas sob o ponto de vista do biodireito.

ASENSI, Felipe; PINHEIRO, Roseni (Orgs.). Direito 
Sanitário. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
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Este trabalho visa a diagnosticar uma nova face dos juízes brasileiros: a de empre-
endedor, ou ainda, empresário capitalista. Entendendo esta categoria como verdadeiro 
ethos corporativo, sua detecção passa pela reconstrução ideal típica, ou seja, será com-
preendida aqui como traço identitário presente na magistratura nacional. O cenário 
factual escolhido como campo de observação desta tendência é o da informatização dos 
tribunais, onde podemos perceber constantes desencaixes, dessincronias e descontinui-
dades entre este fenômeno de natureza estrutural e a ação humana individual no trato 
de adaptá-lo aos seus artefatos, no caso, o espaço judiciário. O contexto da segunda 
modernidade implica numa tendência crescente de racionalização refl exiva da sociedade 
e evidentemente dos tribunais, estes, impulsionados à refl exividade também e em grande 
escala pela adesão crescente à informática. Para tanto, foram combinadas uma série de 
técnicas de pesquisa, quais sejam: entrevistas não estruturadas, observação não partici-
pante, pesquisa documental e bibliográfi ca.

FONTAINHA, Fernando de Castro. Juízes Empreendedo-
res: um estudo a partir da informatização dos tribunais bra-
sileiros. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 255 pp.
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De 1967 a 1972, o Centro de Estudo e Pesquisa no Ensino do Direito (CEPED) 
realizou, anualmente, na cidade do Rio de Janeiro, um curso de Advogados de Empresa, 
sob a direção do professor Caio Tácito. Este livro apresenta a pesquisa sobre a História 
Oral do CEPED e traz refl exões de seus professores, fundadores e pesquisadores sobre o 
impacto que ele produziu e produz no ensino jurídico e na sociedade brasileira.

FALCAO NETO, J. A.;  RANGEL, Tania Abrão; LA-
CERDA, G. Aventura e Legado no Ensino Jurídico. 1. 
ed. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2012. 372 pp.
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Este artigo discute os principais limites e desafi os relacionados ao ensino jurídico, 
com foco especial na perspectiva globalizante. A partir do pressuposto de que não é 
trivial o impacto da globalização no ensino jurídico, busca-se apresentar as principais 
transformações que as faculdades de direito têm de promover para comportarem novas 
perspectivas, competências e habilidades. Indo além, também é apresentada a experiên-
cia da FGV DIREITO RIO neste novo cenário global do direito.

FALCÃO, Joaquim. O futuro dos professores de Direi-
to no ensino jurídico global. In: Cadernos FGV Direito 
Rio. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2012, v. 7, p. 97-
100.
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A pesquisa jurídica no Brasil tende a privilegiar o livro como meio de divulgação de 
produção acadêmica. Partindo desse pressuposto, optamos por fazer um levantamento 
dos livros sobre o sistema de Justiça no Brasil que tenham base empírica, publicados a 
partir do fi nal da década de 1990 — para sermos mais precisos, consideramos em nossa 
pesquisa os livros publicados de janeiro de 1997 até novembro de 2011. Elegemos como 
plataforma de busca dos livros o site da Livraria Cultura por ser a livraria nacional com 
o maior acervo disponível de títulos. Na pesquisa foram utilizados oito termos de busca: 
(1) Justiça; (2) Judiciário; (3) Judicial; (4) Judicialização; (5) Juiz; (6) Tribunal; (7) De-
fensoria Pública e (8) Ministério Público.

RIBEIRO, Leandro Molhano; OLIVEIRA, Fabiana 
Luci. Livros sobre o Sistema de Justiça no Brasil um re-
corte de publicações resultantes de pesquisa empírica. In: 
OLIVEIRA, Fabiana Luci de (Org.). Justiça em Foco: Es-
tudos Empíricos. Rio de Janeiro: FGV, 2012.

1.10 LEANDRO MOLHANO RIBEIRO
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O artigo objetiva demonstrar que a sustentabilidade ambiental na produção econô-
mica de bens e serviços, apesar de não constar expressamente da Constituição Tributária 
e Orçamentária (artigos 145 a 169), consubstancia parâmetro atual e requisito futuro 
necessário à concessão de benefícios fi scais, de acordo com uma interpretação sistemá-
tica e teleológica da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a despeito 
de os formuladores da política tributária nacional não observarem esse vetor axiológico 
implícito primário, verdadeiro imperativo constitucional sistêmico.

COSTA, L. A.; CARLI, Ana A. de.; MARIANO, Leila; 
NALINI, Jose Renato; LUNDQVIST, Jan; AUGUS-
TIN, Sergio; FLORES, Nilton Cesar; MOLDEN, David; 
FRAITURE, Charlotte; AMARAL, Renata Vargas; MA-
GALHÃES, Nelsom J. V. A Sustentabilidade Ambiental 
na Produção Econômica de Bens e Serviços como Requi-
sito Progressivo à Concessão de Incentivos e Benefícios 
Fiscais no Brasil. In: FLORES, Nilton Cesar (Org.). A 
Sustentabilidade Ambiental em Suas Múltiplas Faces. 1. 
ed. Campinas: Millennium, 2012, v. 1, p. 149-190.
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O livro busca analisar a presença do Supremo Tribunal Federal (STF) no cenário 
público nacional e a forma pela qual compôs seu papel como ator político no processo 
de transição democrática no Brasil, entre os anos de 1979 a 2011. Para isso, a autora 
trabalha com três questões norteadoras: Quem é o Supremo Tribunal Federal? Qual é o 
perfi l ideológico dos ministros do Supremo Tribunal Federal? E qual é a imagem pública 
do STF?

OLIVEIRA, Fabiana Luci. STF do autoritarismo à de-
mocracia. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 175 pp.
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Em setembro de 2012, o Código de Defesa do Consumidor completa 22 anos. E 
para avaliar as transformações nas relações de consumo (sob o ponto de vista dos consu-
midores e empresas) nesse período, e traçar perspectivas de futuro, a FGV Direito Rio 
realizou uma ampla pesquisa da qual este livro é fruto. Há quase 22 anos vivia-se em um 
Brasil de infl ação de mais de 2.000% ao ano, com planos e pacotes econômicos, controle 
de preços e supermercados de prateleiras vazias. No cenário do dia a dia do consumidor, 
os produtos não tinham data de validade e a publicidade podia utilizar artifícios, ainda 
que equivocados, para anunciar produtos e serviços. O país mudou e atingiu a estabili-
dade econômica. Produtos possuem data de validade e o próprio mercado instituiu um 
importante mecanismo de controle publicitário.

WADA, Ricardo Morishita;  OLIVEIRA, Fabiana Luci 
(Orgs.). Direito do Consumidor: os 22 anos de vigência 
do CDC. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 115 pp.
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Este livro examina o papel dos estudos empíricos no campo do direito e a importân-
cia de adotar metodologias empíricas de pesquisa para tratar dos fenômenos jurídicos. 
Para isso, elege um objeto específi co, que é o sistema de Justiça brasileiro, e aborda in-
formações, dados e análises produzidos nessa área nas últimas décadas. A realização de 
estudos empíricos sobre o sistema de Justiça é fundamental para avaliar o desempenho 
e a efi ciência de suas instituições, além de fornecer parâmetros essenciais para pensar e 
discutir políticas públicas voltadas para a melhoria do sistema de Justiça.

OLIVEIRA, Fabiana Luci (Org.). Justiça em Foco: Estu-
dos Empíricos. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2012. 207 pp.
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De maneira geral, o que os dados expõem é o retrato de uma cidadania incompleta: 
os moradores conhecem pouco seus direitos e as instituições a que podem recorrer para 
a sua efetivação ou para a administração de confl itos. Muitas vezes, desconfi am dessas 
instituições. Sentem-se desamparados e abandonados pelo Estado, e quando o Estado 
chega até eles por meio de serviços essenciais (água, luz, saneamento, educação e saúde), 
sentem que estão recebendo menos ou um serviço de qualidade inferior, se comparados 
aos cidadãos do asfalto. Na fala dos moradores é possível perceber o questionamento 
quanto à cidadania que lhes é negada ou dada pela metade.

OLIVEIRA, Fabiana Luci. UPPs, direitos e Justiça: um 
estudo de caso das favelas do Vidigal e do Cantagalo. 1. 
ed. Rio de Janeiro: FGV, 2012. 198 pp.
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Neste artigo são apresentados os resultados de uma pesquisa nacional sobre conhe-
cimento dos direitos do consumidor. Para tal, divide-se nas seguintes partes: (a) conhe-
cimento dos direitos do consumidor; (b) percepções sobre o respeito aos direitos do 
consumidor; (c) práticas de prevenção; (d) vivência de confl itos e exercício dos direitos.

OLIVEIRA, Fabiana Luci. Percepção, Hábitos e Atitudes 
dos Brasileiros com relação aos Direitos do Consumidor. 
In: WADA, Ricardo Morishita; OLIVEIRA, Fabiana 
Luci de (Orgs.). Direito do Consumidor: os 22 anos de 
vigência do CDC. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
p. 1-29.
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O artigo busca analisar as características e comportamentos da nova classe média bra-
sileira, suas expectativas, formas de proceder e também a utilização ou não da via judicial 
para efetivação de direitos do consumidor.

OLIVEIRA, Fabiana Luci; WADA, Ricardo Morishita. 
O Comportamento da Nova Classe Média Brasileira nas 
Relações de Consumo. In: WADA, Ricardo Morishita; 
OLIVEIRA, Fabiana Luci de (Orgs.). Direito do Con-
sumidor: os 22 anos de vigência do CDC. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012. p. 31-49.
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Este artigo busca analisar a relação entre o consumidor brasileiro e o crédito, com 
foco especial na criação de cadastros positivos de consumo e seu potencial e desafi os para 
a política de crédito no Brasil.

PORTO, A. J. M.; OLIVEIRA, Fabiana Luci. O consu-
midor brasileiro e o crédito — os prós e contras do cadas-
tro positivo. In: WADA, Ricardo Morishita; OLIVEIRA, 
Fabiana Luci de (Orgs.). Direito do Consumidor: os 22 
anos de vigência do CDC. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2012, p. 67-86.
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Este artigo busca analisar a relação entre os direitos do consumidor e as atividades 
econômicas de empresas, com foco especial nas práticas empresariais de atendimento ao 
consumidor e a agenda de relacionamento e de regulação no Brasil.

WADA, Ricardo Morishita; OLIVEIRA, Fabiana Luci. 
O Código de Defesa do Consumidor na Visão das Em-
presas. In: WADA, Ricardo Morishita; OLIVEIRA, Fa-
biana Luci de (Orgs.). Direito do Consumidor: os 22 
anos de vigência do CDC. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2012. p. 87-1
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Este artigo busca fazer um mapeamento dos trabalhos sobre o sistema de justiça 
brasileiro que se basearam para a sua realização em metodologias empíricas de pesquisa.

SADEK, Maria Tereza; OLIVEIRA, Fabiana Luci. Estu-
dos, Pesquisas e Dados em Justiça. In: OLIVEIRA, Fa-
biana Luci de (Org.). Justiça em Foco: Estudos Empíri-
cos. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2012. p. 15-61
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A pesquisa jurídica no Brasil tende a privilegiar o livro como meio de divulgação de 
produção acadêmica. Partindo desse pressuposto, optamos por fazer um levantamento 
dos livros sobre o sistema de Justiça no Brasil que tenham base empírica, publicados a 
partir do fi nal da década de 1990 — para sermos mais precisos, consideramos em nossa 
pesquisa os livros publicados de janeiro de 1997 até novembro de 2011. Elegemos como 
plataforma de busca dos livros o site da Livraria Cultura por ser a livraria nacional com 
o maior acervo disponível de títulos. Na pesquisa foram utilizados oito termos de busca: 
(1) Justiça; (2) Judiciário; (3) Judicial; (4) Judicialização; (5) Juiz; (6) Tribunal; (7) De-
fensoria Pública e (8) Ministério Público.

RIBEIRO, L. M.; OLIVEIRA, Fabiana Luci. Livros so-
bre o Sistema de Justiça no Brasil um recorte de publi-
cações resultantes de pesquisa empírica. In: OLIVEIRA, 
Fabiana Luci de (Org.). Justiça em Foco: Estudos Empí-
ricos. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2012, p. 63-95.
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A implementação de ações nacionais voltadas para a redução das emissões de gases de 
efeito-estufa provenientes do desmatamento e degradação fl orestal, conservação, manejo 
fl orestal-sustentável e aumento de estoques de carbono fl orestal (REDD+) constituem-
-se, hoje, em uma das mais importantes estratégias de mitigação e adaptação à mudança 
do clima no Brasil. Ainda que o setor de mudança do uso do solo lidere as emissões do 
país, o governo do Brasil tem empreendido esforços bem sucedidos no sentido de reduzi-
-las e, nos próximos anos, deverá aprofundar políticas e medidas de controle de emissões 
bem como de aumento da cobertura fl orestal com vistas a cumprir os compromissos 
assumidos no âmbito da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). Mas, 
como tais ações serão fi nanciadas e como os benefícios oriundos de ações de REDD+ 
poderão alcançar os principais atores envolvidos na sua implementação no Brasil? Bus-
cando responder a essas perguntas, a Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade 
Ambiental (SMCQ) do Ministério do Meio Ambiente (MMA) formou, em 2010, um 
painel de especialistas com o objetivo de oferecer elementos concretos sobre essas duas 
importantes questões. O resultado do trabalho desse painel está apresentado neste rela-
tório.

GEBARA, M. F. Relatório do Painel Técnico do MMA 
sobre fi nanciamento, benefícios e cobenefícios. Ministé-
rio do Meio Ambiente: Brasília, 2012. 23 pp.
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Before designing eff ective benefi t sharing mechanisms for REDD+, it is necessary to 
resolve the question of what REDD+ seeks to achieve. Th e objectives profoundly aff ect 
the design of benefi t and cost sharing mechanisms. Benefi ts are not only fi nancial. Few 
REDD+ projects are providing direct fi nancial transfers to households in their early sta-
ges, thus benefi t sharing requires attention to a wide range of activities. Th e legitimacy 
of the decision making institutions and processes is critical. Legal clarity is needed, as 
is consensus as to which institutions have the right to make decisions and attention to 
procedural rights.

GEBARA, M. F; LUTTRELL, Cecilia; LOFT, Lasse; 
KWEKA, Demetrius. Who should benefi t and why? Dis-
courses on REDD+ benefi t sharing. In: ANGELSEN, 
Arild; BROCKAUS, Maria; D. SUNDERLIN, William; 
VERCHOT, Louis (Orgs.). Analyzing REDD+: Chal-
lenges and Choices. CIFOR: Bogor, 2012, p. 129-152.
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Changes in REDD+ over the past fi ve years have led to signifi cant shifts in the size 
and composition of fi nancing and the likely pace and cost of implementation, as well 
as to the divergence of interests across actors and levels. Challenges resulting from these 
changes include increased ‘aid-ifi cation’, sequencing problems faced by project propo-
nents and uncertain rewards from REDD+ eff orts by forest countries and communities. 
Lessons learned from the fi rst generation of REDD+ initiatives include the importance 
of the jurisdictional scale in between national and local levels for land use decision 
making, the need for cross-scale coordination to address issues such as tenure, benefi t 
sharing and monitoring and the tenacity of interests and institutions associated with 
business as usual. To move forward, REDD+ objectives must be clarifi ed and strategies 
developed to bridge the fi nancial gap created by the lack of a new international climate 
agreement. Pending greater certainty regarding the future of REDD+, priority should 
be given to ‘no regrets’ policy reforms that are desirable, regardless of climate objectives, 
and to building constituencies and capacities critical to the eventual success of REDD+.

GEBARA, M. F; JAGGER, Pamela; LAWLOR, Kathle-
en; BROCKHAUS, Maria; SONWA, Denis Jean; RESO-
SUDARMO, Ida AjuPradnja. A Multi-Scale Analysis of 
REDD+ Safeguards: Experiences from National REDD+ 
Policy Dialogues and Pilot Projects. In: ANGELSEN, 
Arild; BROCKAUS, Maria; D. SUNDERLIN, William; 
VERCHOT, Louis (Org). Analyzing REDD+: Challen-
ges and Choices. CIFOR: Bogor, 2012, p. 301-316.
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Este é um depoimento sobre minha experiência de cinco anos com o curso de Teoria 
do Estado Democrático, lecionado para alunos do primeiro período da FGV Direito 
Rio. Por oportuno, ressalto que, embora neste artigo tenha cometido algumas liberda-
des, sou em geral bastante telegráfi co em minha escrita, tão distante do ensaísmo quanto 
possível. Neste texto, abordarei, prioritariamente, aspectos pedagógicos do curso, muito 
enfatizados pela direção da Escola.

MACHADO, Mario Brockmann. Memória do curso de 
teoria do Estado democrático. In: Cadernos FGV Direi-
to Rio. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2012, v. 7, p. 
7-28.
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Le livre analyse les enjeux de la fi scalité comme un problème public au Brésil. Cette 
question entraîne la mobilisation des acteurs fort divers avec des revendications et des 
modes d’action très variés. À la lumière de l’approche cognitive des politiques publi-
ques, on identifi e des éléments communs de croyance entre eux. Les acteurs sont, ainsi, 
regroupés en deux coalitions de cause: la coalition économico-développementiste et la 
coalition socio-distributive. Le livre fait une analyse de la matrice cognitive et normative 
de chaque coalition: leurs principes abstraits et généraux, leurs valeurs, leurs principes 
spécifi ques ainsi que leurs instruments et modes d’action. L’étude des rapports de force 
montre que les acteurs liés au monde des aff aires dominent le débat. Cela apporte de 
conséquences sur le paradigme de la fi scalité qui est en train de se transformer vers les 
intérêts des acteurs économiques.

ROCHA, M. S. La fi scalité comme un problème public 
au Brésil: une analyse des coalitions de cause. Sarrebruck: 
Éditions Universitaires Européennes, 2012. 143 pp.
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A tributação pode ser utilizada como um instrumento para se alcançar os três pilares 
do desenvolvimento sustentável: desenvolvimento econômico, equidade social e prote-
ção do meio ambiente. O artigo abordará a relação entre tributação e extrafi scalidade, o 
fundamento econômico e os instrumentos de tributação ambiental utilizados no Brasil. 
Ao fi nal, procura-se relacionar o papel da tributação frente ao desafi o da redução das 
desigualdades sociais.

ROCHA, M. S. Tributação e Desenvolvimento Susten-
tável no Brasil: possibilidades, instrumentos e limites. 
In: OLIVEIRA, Carina Costa de; SAMPAIO, Rômulo 
(Orgs.). Instrumentos Jurídicos para a Implementação 
do Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro: FGV 
Direito Rio, 2012, p. 99-114.
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O artigo comenta os instrumentos de política pública à disposição do administrador 
municipal brasileiro, demonstrando a crescente ênfase na tutela do desenvolvimento 
sustentável a partir da perspectiva das cidades.

SAMPAIO, P. R. P.; FIDALGO, C. B. Relevância da 
atuação da Administração Pública municipal para o de-
senvolvimento sustentável. In: OLIVEIRA, Carina Costa 
de; SAMPAIO, Rômulo Silveira da Rocha (Orgs.). Ins-
trumentos jurídicos para a implementação do desenvol-
vimento sustentável. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 
2012, p. 51-79.
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O artigo discute a relação entre regulação setorial e defesa da concorrência, com 
ênfase no setor elétrico. Após apresentar o arcabouço normativo do tema no direito 
pátrio, apresenta-se a jurisprudência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
— CADE relativa a casos envolvendo diferentes segmentos que compõem a cadeia pro-
dutiva do setor elétrico (geração, transmissão, distribuição e comercialização). Ao fi nal, 
comentam-se temas relacionados à relação entre defesa da concorrência e setores regula-
dos à luz do novo marco legal da defesa da concorrência, inaugurado com a entrada em 
vigor da Lei 12.529/2011.

SAMPAIO, P. R. P. Tutela da concorrência no setor de 
energia elétrica. In: AMORIM, Fabio (Org.). Direito de 
energia elétrica: temas relevantes. Rio de Janeiro: Syner-
gia, 2012, v. 1, p. 231-268.
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O artigo sustenta que o direito da concorrência constitui instrumento de imple-
mentação da democracia econômica, uma vez que se trata de um conjunto normativo 
voltado a evitar distorções no mercado e, por conseguinte, perda de bem-estar social.

SAMPAIO, P. R. P. A relevância da defesa da concorrên-
cia para a democracia econômica. In: FREITAS, Danie-
la Bandeira de; VALE, Vanice Lírio do (Orgs.). Direito 
administrativo e democracia econômica. Belo Horizonte: 
Fórum, 2012, v. 1, p. 168-181.
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A Revista do Programa de Direito da União Europeia apresenta os trabalhos realiza-
dos pelos alunos do Módulo Europeu do Programa Jean Monnet, sob a orientação dos 
professores da FGV DIREITO RIO que integram o Programa. Estes trabalhos possuem 
relação direta com as discussões e pesquisas realizadas ao longo do Programa.

A presente edição traz quatro contribuições acerca de temas importantes e atuais 
da integração europeia. O primeiro trabalho é realizado pelas alunas Larissa Clare Po-
chmann da Silva e Sylvia Chaves Lima Costa. As autoras dissertam sobre as anti-suit 
injunctions, medidas de natureza cautelas adotadas pelos países de common law para 
impedir o início de um processo ou obstar seu prosseguimento. A segunda contribuição 
é apresentada pela aluna Daiana Seabra Venâncio, que examina o mandado de detenção 
europeu vs o mandato de captura do Mercosul de forma comparada. A aluna Mariana 
Campos de Carvalho avalia, num terceiro momento, a opinião consultiva no âmbito do 
Mercosul e questiona a eventual aplicação dos mecanismos do reenvio prejudicial, como 
uma possível solução diante dos problemas identifi cados no trabalho. A quarta contri-
buição da presente edição é regida por Marília de Aguiar Monteiro, que analisa o tema 
referente à regulamentação da criação intelectual na internet, efetuando uma análise 
comparada entre as medidas francesas e os projetos brasileiros.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz (Org.). Revista do Pro-
grama de Direito da União Europeia, n. 2. Rio de Janei-
ro: FGV Direito Rio, 2012. 105 pp.
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A visita aos tribunais internacionais é um projeto de todo jurista internacionalista 
que pretende dar concretude, dar voz aos fatos narrados em sala de aula, mostrando aos 
alunos que o direito internacional não está apenas nos livros, mas faz parte da vida de 
todos nós no âmbito de uma comunidade internacional. Estados deixaram de ser imu-
nes perante violações do direito internacional desde a Primeira Guerra Mundial com a 
criação da Corte Permanente de Justiça Internacional, precursora da Corte Internacional 
de Justiça; indivíduos também deixaram de ser imunes perante violações do direito penal 
internacional com a criação do Tribunal de Nuremberg, dos Tribunais ad hoc para Ex-Iu-
goslávia e para Ruanda, do Tribunal Penal Internacional, primeiro tribunal permanente 
e independente capaz de julgar indivíduos por crimes internacionais graves, e dos tribu-
nais penais especiais e híbridos, como o Tribunal Especial para o Líbano e para a Serra 
Leoa. Todos esses tribunais localizam-se em Haia, conhecida como a capital jurídica do 
mundo. A reunião de diferentes tribunais em um mesmo local facilitou nossa tarefa.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Projeto Visita aos Tri-
bunais Internacionais. In: Cadernos FGV Direito Rio, 
v. 7. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2012, p. 29-72.
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O presente trabalho pretende demonstrar os limites da intervenção humanitária na 
esfera internacional e, por conseguinte, o desenvolvimento da ideia da responsabilidade 
de proteger dos Estados e os esforços de tribunais de direitos humanos, em especial a 
Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH), com vistas à proteção dos 
indivíduos em face de graves violações em contextos de confl itos armados. Abordaremos 
mais especifi camente as medidas provisórias decretadas pela CorteIDH em três casos 
(Comunidade de Paz de San José de Apartado, Comunidades del Jiguamiandó e de Cur-
baradó e Povo Indígena Kankuamo), uma vez que apresentam importantes elementos 
para refl exão sobre a responsabilidade de proteger.

SPIELER, P. B.; MELO, C. C. A responsabilidade de 
proteger do Estado e as medidas provisórias da Corte In-
teramericana de Direitos Humanos. In: JUBILUT, Lilia-
na; APOLINÁRIO, Silvia M. O. S. (Orgs.). Assistência e 
Proteção Humanitárias Internacionais Aspectos Teóricos 
e Práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 139-155.
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Este artigo analisa de maneira empírica os desafi os para o funcionamento das UPPs 
no Rio de Janeiro, com especial enfoque na questão da cidadania e na política pública 
de segurança.

OLIVEIRA, F. L.;  ABRAMOVAY, P. V. As UPPs e o 
Longo Caminho para a Cidadania nas Favelas do Rio de 
Janeiro. In: OLIVEIRA, Fabiana Luci de (Org.). UPPs, 
Direito e Justiça — Um estudo de caso das favelas do 
Vidigal e do Cantagalo. Rio de Janeiro: FGV, 2012, p. 
123-148.
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Seminários sobre Censura: Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Censura (NPCC/
ECA/USP), organizado pela Profa. Dra. Cristina Costa, com apoio Fapesp, é uma co-
letânea de ensaios produzidos a partir das diferentes atividades do Núcleo (NPCC) 
— seminários internos, seminários abertos ao público e participação em congressos. 
A publicação é resultado desse esforço de pesquisa e de interpretação dos mecanismos 
censórios empregados ao longo da história, analisando suas várias dimensões e impactos 
na sociedade e na cultura. O livro traz também artigos produzidos especialmente para 
a publicação, com o intuito de expandir o debate, alinhado com o propósito da obra, 
que é levar ao público as diferentes dimensões da pesquisa em torno da censura e tornar 
públicas as memórias que estão sendo recuperadas.

ABRAMOVAY, P. V. Liberdade de expressão, liberdade 
de imprensa e acesso à informação: nuances e colisões. 
In: COSTA, Cristina (Org.). Seminários sobre a censura: 
Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Censura (NPCC/
ECA/USP). São Paulo: Balão Editorial/Fapesp, 2012, p. 
285-293.
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Este livro apresenta os resultados de pesquisa sobre o Tribunal Multiportas como 
instrumento capaz de contribuir para a ampliação do acesso à Justiça, o aprimoramento 
do sistema de resolução de confl itos no Brasil e a consequente redução de processos judi-
ciais. Diante da ampla reforma do Poder Judiciário brasileiro em curso nos últimos anos, 
é indispensável para democracia e para o desenvolvimento econômico e social da nação 
que estratégias sejam desenvolvidas para concretizar valores de justiça e de efi ciência da 
administração e equilibrar o impacto econômico das práticas judiciárias.

ALMEIDA, Rafael Alves; ALMEIDA, T.; CRESPO, M. 
H. (Orgs.). Tribunal Multiportas — Investindo no capi-
tal social para maximizar o sistema de solução de confl i-
tos no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2012. 188 pp.
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Em 2012 o CDC faz 22 anos de vigência. Com o objetivo de examinar todas as trans-
formações nas relações de consumo foi desenvolvida a pesquisa: “O Brasil e o CDC: 21 
anos de vigência”, cujo foco é saber como ele, o consumidor, vê seu direito, a norma de 
proteção, o seu exercício e sua realização.

OLIVEIRA, F. L.; MORISHITA WADA, R. (Orgs.). 
Direito do Consumidor: os 22 anos de vigência do CDC. 
São Paulo: Campus Elsevier, 2012. 115 pp.
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Este artigo busca analisar a relação entre os direitos do consumidor e as atividades 
econômicas de empresas, com foco especial nas práticas empresariais de atendimento ao 
consumidor e a agenda de relacionamento e de regulação no Brasil.

MORISHITA WADA, R.; OLIVEIRA, F. L. O Códi-
go de Defesa do Consumidor na visão das empresas. In: 
OLIVEIRA, F. L.; WADA, Ricardo M. (Orgs.). Direito 
do Consumidor: os 22 anos de vigência do CDC. São 
Paulo: Campus Elsevier, 2012, p. 87-100.
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O artigo busca analisar as características e comportamentos da nova classe média bra-
sileira, suas expectativas, formas de proceder e também a utilização ou não da via judicial 
para efetivação de direitos do consumidor

MORISHITA WADA, R.; OLIVEIRA, F. L. O Com-
portamento da nova classe média brasileira nas relações 
de consumo. In: LUCI, F. O.; WADA, Ricardo M. 
(Orgs.). Direito do Consumidor: os 22 anos de vigência 
do CDC. São Paulo: Campus Elsevier, 2012, p. 31-49.
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Digna de referência no mercado editorial jurídico, a Coleção Doutri-
nas Essenciais é uma importante fonte de pesquisa e informação, trazendo so-
luções concretas para os diversos problemas relacionados à matéria tratada.
A Coleção Doutrinas Essenciais — Direito do Consumidor reúne o conhecimento e a 
experiência de prestigiosos juristas e propicia, além de uma visão global do Direito do 
Consumidor, soluções práticas e inovadoras para sua aplicação.

MORISHITA WADA, R. Danos Indenizáveis — Os 
sistemas de responsabilidade no Código de Defesa do 
Consumidor. In: Doutrinas Essenciais Direito do Con-
sumidor, v. V. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2011.
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Em meados de 1990, com o Plano Nacional de Desestatização, a prestação dos ser-
viços de distribuição de energia elétrica foi delegada à exploração por agentes privados. 
Com isso, houve uma melhora na qualidade desta prestação, porém ainda é elevada e 
crescente a quantidade de confl itos entre consumidores e concessionárias.

Diante disso, este artigo tem como objetivo identifi car os principais objetos destes 
confl itos e apontar para a possibilidade de elaboração de um modelo em que se busque 
maior legitimidade e efetividade aos procedimentos de recuperação de energia para que 
ao fi nal todos ganhem: consumidor, concessionárias, regulador, judiciário e Estado bra-
sileiro.

MORISHITA WADA, R. Temas relevantes no Direito 
de Energia Elétrica. In: AMORIM, Fabio (Org.). Direito 
de energia elétrica: temas relevantes. Rio de Janeiro: Sy-
nergia, 2012.
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O direito do clima ganha cada vez mais contornos de uma área do direito ambien-
tal com características, marco regulatório, princípios e peculiaridades próprias. Nesse 
aspecto, assemelha-se muito ao direito de águas, com suas especifi cidades e estruturas 
institucionais e legais típicas. Deixa de ser tratado exclusivamente no âmbito interna-
cional e passa a exigir conhecimento e treinamento específi co dos operadores do direito 
que desejem praticar nessa área. Exemplo disso é o grande movimento legislativo e re-
gulatório sobre políticas de mudanças climáticas nas diferentes esferas da federação. Este 
trabalho apresenta, de forma superfi cial e sucinta, algumas das principais características 
e tendências desta nova prática dentro do direito ambiental no Brasil. Não tem, por isso, 
a pretensão de esgotar o tema. Inicia com uma breve análise da ciência da mudança do 
clima e das incertezas que permeiam as consequências de um Planeta mais quente. Passa, 
então, para a análise do histórico das negociações em âmbito internacional e como elas 
infl uenciaram o regime jurídico do clima no Brasil. Analisa as preferências por políticas 
de mitigação, no caso, do mercado de créditos de carbono e as possíveis tendências para 
o futuro. Por fi m, este trabalho concluiu com uma análise sobre a evolução do marco 
legislativo e regulatório do clima no Brasil.

SAMPAIO, R. S. R. Direito Ambiental do Clima. In: 
AHMED, Flávio; COUTINHO, Ronaldo (Orgs.). Cur-
so de Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2012, p. 93-109.
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Forest initiatives under the United Nations Convention on Climate Change (UN-
FCCC) and the Kyoto Protocol have so far proven insuffi  cient to alter forestry practices 
in developing countries. Since 2007 parties to the UNFCCC have been negotiating 
policy approaches and positive incentives for Reducing Emissions from Deforestation 
and Degradation (REDD+) for the post-2012 (post-Kyoto) period. One hope lies in 
the Parties expanding the role of forestry practices in the climate regime through the 
creation of incentives for avoided deforestation and forest degradation, sustainable ma-
nagement of forests and conservation and enhancement of carbon stocks. Th e benefi ts 
of an expanded role for forestry practices extend beyond climate change mitigation to 
the valuation of ecosystem services and to the conservation and sustainable use of bio-
diversity. An assessment of the current global forestry regime and its impact on specifi c 
national policy contexts can assist in understanding and eventually surmounting the 
main challenges facing the implementation of REDD+ on the ground. Th is paper will 
analyze legal and political frameworks that are governing REDD+ initiatives in Brazil — 
the largest global emitter of greenhouse gases from deforestation and forest degradation. 
Th e analysis provides an overview of the contextual conditions that aff ect the REDD+ 
policy environment in the Brazilian Amazon, including the federalist governance struc-
ture, asymmetrical political power and developmental path dependency. Based on re-
views of existing literature, national and international data, legal opinions and selected 
expert interviews and press coverage, it provides the background of the context in which 
national REDD+ strategies are being developed. Against this background, this article 
focuses on analyzing the current status of REDD+ initiatives and looks to possible cons-
traints related to their success. With such an aim it will look at policy legitimacy, social 
impacts, legal and institutional options and constraints of a REDD+ regime in Brazil. 
Th e article concludes with policy options to guide formulation of an eff ective national 
REDD+ strategy for Brazil.

GEBARA, M. F.; SAMPAIO, R. S. R.; MAY, P. H.; 
THAULT, A. REDD+ Initiatives in Brazil — How are 
Global Climate Accords refl ected on the ground? In: 
JUKKASIMULA, Eeva Primmer (Org.). Policy Mix D6: 
Legal analysis of the relationship between WTO law, Eu-
ropean state aid and nature conservation law, and econo-
mic instruments for biodiversity protection. 7. ed. Olso: 
Policymix, 2012, p. 25-42.
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Este livro reúne diversos artigos acadêmicos de jurista sobre aspectos jurídicos do 
desenvolvimento sustentável relacionados aos temas que estão sendo negociados na Rio 
+20. O Programa em Direito e Meio Ambiente (PDMA) da FGV-Direito Rio elencou 
como uma de suas atividades principais, desde 2010, fomentar os debates sobre os te-
mas da Rio+20. A presente publicação é um dos resultados acadêmicos das atividades 
desenvolvidas. O livro tem quatro principais objetivos: a) analisar academicamente os 
temas que estão sendo abordados no Rascunho Zero Th e future we want que será um 
dos resultados da Conferência Rio+20; b) reunir alguns trabalhos de diversos professores 
que têm contribuído desde 2010 com recomendações normativas para a Rio+20; c) fo-
mentar o trabalho acadêmico direcionado a questões atuais da agenda política brasileira 
e internacional; d) pensar em metodologias jurídicas para abordar a implementação do 
desenvolvimento sustentável.

OLIVEIRA, C. C.; SAMPAIO, R. S. R. (Orgs.). Instru-
mentos Jurídicos para a Implementação do Desenvol-
vimento Sustentável. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 
2012. 406 pp.
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Escrever sobre tecnologia é como duelar com o tempo: desde o começo já se sabe 
quem vai rir por último. Por isso mesmo é um desafi o fascinante. Apesar disso, a velo-
cidade da transformação tecnológica é um excelente compasso para contrastar com a 
forma como a própria sociedade vai se transformando e fazendo escolhas, conscientes ou 
não, ao longo do caminho. Por isso o título deste livro é “Futuros Possíveis”. São muitos 
os futuros, alguns se concretizam, muitos não. Mesmo assim, todos simbolizam pontos 
de virada.

A tecnologia é o pano de fundo para se falar sobre mídia, cultura, direitos e sobre a 
sociedade. Enquanto a navegação acontece ao longo dos textos que compõem o livro, 
vão emergindo ideias-chave: a apropriação da tecnologia pelas periferias globais; novas 
cenas culturais, que vão do tecnobrega ao cinema nigeriano; questões como direitos au-
torais, Creative Commons e o Marco Civil da Internet; as redes sociais e seu impacto; a 
questão da proteção à privacidade; a relação entre arte e tecnologia, dentre vários outros 
tópicos.

Este livro reúne artigos publicados em vários contextos, como a Folha de São Paulo, 
a Revista Trip, o Overmundo, dentre outros, além de inéditos. São gotas cujos possí-
veis futuros incluem confundir-se na chuva tecnológica dos nossos tempos, ou ajudar a 
compor um oceano mais abrangente de refl exão sobre as mudanças sociais trazidas pela 
tecnologia.

LEMOS, Ronaldo. Futuros Possíveis. Porto Alegre: Suli-
na, 2012. 318 pp.
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A adequação das estruturas administrativas estatais às características do século XXI 
torna-se difícil perante exigências incontornáveis. Dentre outras, busca-se preservar — e 
ampliar — as garantias aos direitos dos cidadãos; eliminar as tentações de autoritarismo 
e abuso do poder; e preservar os dinheiros pagos pelo contribuinte das inclinações per-
dulárias ou criminosas de seus administradores, muitas vezes sob o rótulo da discricio-
nariedade administrativa. Desde as iniciativas pioneiras de Getulio Vargas, na década de 
1930, até a criação das Agências e Organizações Sociais do Plano de Reforma de FHC 
e Bresser Pereira, a história administrativa do Brasil é uma sucessão de soluções criativas 
para contornar a rigidez da estrutura estatal tradicional. E, nesse sentido, a história não 
tem fi m. É isso o que o Professor Sérgio Guerra nos mostra neste livro. O autor analisa 
a maioria das novas formas jurídicas de que se reveste o Estado, seja nas instituições que 
integram a Administração Pública stricto sensu, bem como aquelas que foram criadas 
para apoiar as prestações estatais do Estado Regulador Brasileiro.

GUERRA, Sérgio. Agências Reguladoras: Da organiza-
ção Administrativa Piramidal à Governança em Rede. 
Belo Horizonte: Fórum, 2012. 238 pp.
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A discussão a respeito da proteção do meio ambiente tem sido um dos temas mais 
relevantes nas últimas décadas, tanto na área jurídica como social e econômica. A comu-
nidade jurídica tem sido chamada a discuti-lo e encontrar mecanismos formais para tor-
nar efetiva a adoção de medidas que procurem evitar a degradação ambiental e assegurar 
a sustentabilidade do desenvolvimento.

A atualidade da obra dos professores Sidney Guerra e Sérgio Guerra é evidente. Para 
tornarem efetivos os princípios e normas constitucionais, foi aprovada legislação com-
plementar que, ao lado das normas anteriormente aprovadas, constituem o marco legal 
para a atuação do Estado na área de licenciamento ambiental. O livro analisa os funda-
mentos do exercício desta atividade estatal e a legislação recente. Juízes, promotores e 
advogados estão tendo que analisar inúmeros confl itos de interesses entre o que querem 
os empreendedores e o quer o Estado. São discussões acaloradas, que precisam de uma 
base teórica para se encontrar soluções que atendam ao interesse público.

GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Intervenção Esta-
tal Ambiental: Licenciamento e Compensação de Acordo 
com a Lei Complementar nº 140/2011. São Paulo: Atlas, 
2012. 224 pp.
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A terminologia “REGULAÇÃO” apresenta mais de um sentido jurídico, depen-
dendo do contexto em que for utilizada. Com efeito, o termo pode ser interpretado 
tanto como um conjunto de atividades estatais voltadas à “regulamentação” de um de-
terminado setor específi co da economia (por exemplo, os setores de telecomunicações, 
energia, seguros de saúde, petróleo, entre outros) quanto um conjunto das atividades 
estatais destinadas à fi scalização e “regulamentação” sobre a generalidade dos agentes da 
economia, como é o caso das atividades exercidas pelos órgãos ambientais e de defesa da 
concorrência.

GUERRA, Sérgio. Sistema Único de Saúde (SUS) e a 
concepção de regulação de vigilância sanitária: o exercício 
descentralizado e reforçado do poder de polícia estatal. In: 
ASENSI, Felipe Dutra; PINHEIRO, Roseni (Orgs.). Di-
reito Sanitário. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 162-181.

1.24 SÉRGIO GUERRA
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O tema da pesquisa é dos mais relevantes. Trata-se do Investing Social Capital: Explo-
ring the Multi-Door Courhouse to Maximize Latin American Dispute Resolution Systems. 
O objetivo do projeto foi examinar o Tribunal Multiportas como instrumento capaz de 
contribuir para a ampliação do acesso à Justiça, o aprimoramento do sistema de resolu-
ção de confl itos no Brasil e a consequente redução de processos judiciais.

GUERRA, Sérgio. A palavra da FGV Direito Rio — Cen-
tro de Justiça e Sociedade. In: ALMEIDA, Rafael Alves 
de; ALMEIDA, Tania; CRESPO, Mariana Hernandez 
(Orgs.). Tribunal Multiportas — Investindo no capital 
social para maximizar o sistema de solução de confl itos 
no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2012, p. 7-12.
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Neste artigo, busca-se evidenciar as formas de intervenção estatal aplicáveis ao mode-
lo de Estado Regulador e, sob as premissas do direito administrativo econômico, apontar 
elementos para a compreensão da maleabilidade normativa no exercício da função regu-
latória por entidades autônomas.

GUERRA, Sérgio. Regulação e Maleabilidade Norma-
tiva à Luz do Direito Administrativo Econômico. In: 
FREITAS, Daniela Bandeira de; VALLE, Vanice Regina 
Lírio do (Orgs.). Direito Administrativo e Democracia 
Econômica. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 223-244.
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Neste artigo, busca-se examinar, inicialmente, a estrutura do modelo alienígena que 
inspirou a criação da ANEEL, para, assim, investigar a sua natureza jurídica, competên-
cia e autonomia diferenciada frente às demais entidades autárquicas (não especiais) que 
estão estruturadas sob a forma hierarquizada.

GUERRA, Sérgio. Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL: A mitigação do modelo brasileiro de Organi-
zação Administrativa hierarquizada. In: ROCHA, Fábio 
Amorin da (Org.). Temas Relevantes no Direito de Ener-
gia Elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2012, p. 1-844.
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De 1967 a 1972, o Centro de Estudo e Pesquisa no Ensino do Direito (CEPED) 
realizou, anualmente, na cidade do Rio de Janeiro, um curso de Advogados de Empresa, 
sob a direção do professor Caio Tácito. Este livro apresenta a pesquisa sobre a História 
Oral do CEPED e traz refl exões de seus professores, fundadores e pesquisadores sobre o 
impacto que ele produziu e produz no ensino jurídico e na sociedade brasileira.

FALCAO NETO, J. A.;  RANGEL, Tania Abrão; LA-
CERDA, G. Aventura e Legado no Ensino Jurídico. Rio 
de Janeiro: FGV Direito Rio, 2012. 372 pp.
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O objetivo deste artigo é colaborar com a discussão a respeito do ensino jurídico no 
Brasil através da experiência vivida pelo CEPED em seus primeiros 5 anos de vida. Este 
artigo baseia-se na pesquisa de sua história oral. Ele procura, em um primeiro momento, 
explicar o porquê de ter se utilizado a história oral para realizar a pesquisa. Posteriormen-
te, analisa quais as características singulares do CEPED e qual o legado deixado por ele, 
e de que forma esse legado pode ser utilizado nos dias de hoje.

RANGEL, Tania Abrão. Decodifi cando o CEPED. In: 
FALCAO, J.; LACERDA, G.; RANGEL, T. (Orgs.). 
Aventura e Legado no Ensino Jurídico. Rio de Janeiro: 
FGV Direito Rio, 2012, p. 169-183.
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ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2012

FGV DIREITO RIO 73

O ensino do Direito Penal Econômico constitui um diferencial na formação do alu-
no de graduação, já que essa disciplina sequer é oferecida como eletiva na grande maioria 
das faculdades de direito tradicionais. Dos nove artigos presentes neste livro, que juntos 
oferecem um rico material de estudo e leitura complementar, três deles utilizam o instru-
mental econômico para trabalhar questões relacionadas ao direito penal, contribuindo 
para a compreensão dos efeitos gerados pelo funcionamento do sistema penal (elabora-
ção das normas jurídicas, atuação das agências formais de controle e decisões judiciais) 
no comportamento dos agentes econômicos.

AMARAL, Th iago Bottino do; MALAN, Diogo R. 
(Orgs.). Direito Penal e Economia. São Paulo: Elsevier, 
2012. 175 pp.
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O presente artigo constitui um estudo introdutório de Análise Econômica do Di-
reito (AED) aplicada ao Direito Penal, voltado para aqueles que se iniciam no tema. É 
um capítulo do livro “Direito e Economia no Brasil”, tendo sido escrito a quatro mãos 
pelo Doutor em Direito Th iago Bottino e pelo Doutor em Economia Pery Shikida. O 
objetivo do trabalho é apresentar a contribuição que a análise econômica trouxe para o 
estudo específi co do Direito Penal a partir de pesquisas de campo. O texto aborda, ain-
da, temas como seletividade do sistema penal nos crimes econômicos (fatores que levem 
a aplicação diferenciada da lei).

AMARAL, Th iago Bottino do; SHIKIDA, Pery F. A. 
Análise Econômica do Crime. In: TIMM, Luciano Be-
netti (Org.). Análise Econômica no Brasil. São Paulo: 
Atlas, 2012, p. 296-317.

1.26 THIAGO BOTTINO DO AMARAL
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O presente artigo trata de conceitos básicos relativos ao sistema penal, aos crimes 
econômicos e aos tipos penais. Além disso, apresenta os dados coletados sobre o peque-
no número de processos criminais relacionais a estes crimes.

AMARAL, Th iago Bottino do; OLIVEIRA, Eduardo R. 
F. de. Seletividade do Sistema Penal nos Crimes contra o 
Mercado de Capitais. In: BOTTINO, Th iago; MALAN, 
Diogo (Orgs.). Direito Penal e Economia. São Paulo: El-
sevier, 2012, p. 161-189.
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Este parecer foi apresentado em resposta à designação do Presidente do Instituto dos 
Advogados Brasileiros, tendo sido aprovado na Comissão Permanente de Direito Penal e 
posteriormente pelo Plenário do IAB. O parecer realiza uma análise da constitucionali-
dade do Projeto de Lei nº 226/2006 (que trata da proposta de criação de uma nova mo-
dalidade criminosa no ordenamento jurídico brasileiro: o crime de perjúrio, consistente 
na conduta do indivíduo que, na condição de indiciado ou acusado, fi zer afi rmação falsa 
ou negar a verdade diante da indagação de alguma autoridade pública) e conclui por sua 
incompatibilidade com o artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição, que assegura a todos 
os indivíduos o direito de não se autoincriminarem diante das perguntas de autoridades 
públicas.

AMARAL, Th iago Bottino do. Direito Penal — Crime 
de Perjúrio — Vedação da autoincriminação — Incons-
titucionalidade. In: CASTELLAR, João Carlos (Org.). 
Pareceres Selecionados Emitidos Pela Comissão Perma-
nente de Direito Penal do Instituto dos Advogados Brasi-
leiros. Rio de Janeiro: PoD, 2012, p. 147-160.
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Este livro faz uma profunda análise do papel do Direito em nossa sociedade, tendo 
como ponto de partida os programas governamentais recentes de assistência social, em 
Brasília. A partir dessa experiência observável da realidade brasileira, a refl exão começa 
como uma discussão sobre a política pública, desenvolve-se como um questionamento 
do direito à assistência social no Brasil e caminha para um debate sobre constituciona-
lismo e democracia.

CHAVES, Vitor Pinto. O Direito à Assistência Social no 
Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 181 pp.
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Uma Convenção global ou regional, no contexto da Rio + 20, é uma oportunidade 
para a elaboração de parâmetros mais objetivos de acesso à informação e de participação 
pública. A transposição no Brasil de normas sobre essas matérias é importante em razão 
de diversas lacunas que existem sobre os temas nas normas nacionais como: a falta de 
prazos específi cos e de forma de cumprimento do direito de participação pública, a falta 
de obrigatoriedade de informação por parte de todos os atores (públicos e privados) e de 
lacunas nos instrumentos de implementação do acesso à informação e da participação 
pública.

OLIVEIRA, C. C. Os possíveis impactos da Rio + 20 
aos direitos de acesso à informação e de participação pú-
blica. In: Revista Internacional de Direito e Cidadania, 
v. 5, p. 125-135, 2012.

2.1 CARINA COSTA DE OLIVEIRA
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Um dos maiores desafi os da Rio+20 é garantir a efetiva participação da sociedade 
civil nas discussões dos documentos preparatórios para a Conferência. Essa participação 
tem sido desordenada e pouco efetiva na infl uência e produção dos documentos ofi ciais. 
Este artigo busca desenvolver essa problemática, sob o argumento de que esse quadro 
pode ser explicado pela ausência de critérios claros para garantir tal participação e pela 
difi culdade da própria sociedade civil em se articular.

OLIVEIRA, C. C. A Rio+20 e a participação da socie-
dade civil. In: Pontes Entre o Comércio e o Desenvolvi-
mento Sustentável (Impresso), v. 8, p. 1-3, 2012.

2.1 CARINA COSTA DE OLIVEIRA
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Prices in the gas retail market were heavily regulated by the Brazilian government 
until the late 1990s. At the beginning of the last decade, prices were fi nally deregulated 
and, as an ensuing consequence, cartel complaints started. Although such behavior was 
to a certain extent expected due to the lack of previous competition in the market, such 
complaints became a problem as they represented the gross majority of sectoral com-
plaints presented to the Brazilian Competition Policy System — SBDC. Given this fact, 
the main purpose of this article is to demonstrate how screens were used by competition 
authorities in Brazil in order to overcome such a problem.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Screens in the 
Gas Retail Market: Th e Brazilian Experience. In: Anti-
trust Chronicle, v. 3, p. 4, 2012.

2.2 CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO
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Este trabalho procura identifi car as principais questões acadêmicas e jurisprudenciais 
relacionadas à prática anticompetitiva tipifi cada como preço abusivo. Para tanto, propõe 
uma revisão dos argumentos brasileiros e estrangeiros que sustentam a permanência das 
atividades de processamento e julgamento de condutas do gênero, contrapondo-os com 
os que advogam a inefi cácia jurídica do respectivo dispositivo da Lei Antitruste, com 
base em argumentos de análise econômica do Direito.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. A Efi cácia Jurí-
dica da Norma de Preço Abusivo. In: Revista de Concor-
rência e Regulação, v. 7/8, p. 199-221, 2012.

2.2 CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2012

FGV DIREITO RIO 85

A formatação fi nal do CNJ depende em muito do intérprete, sobretudo do Supremo, 
avaliam os autores. É, portanto, experimento em construção. Sendo que a inevitável 
porta aberta da interpretação pode envolver riscos institucionais. Pode levar a retroces-
sos. É o que pode ocorrer agora. A criação do CNJ foi fruto de um consenso majoritário 
inequívoco na sociedade: a insufi ciência dos mecanismos anteriores à Reforma do Judi-
ciário para garantir a efi ciência e moralidade administrativas e a integridade funcional 
no âmbito do Judiciário. Mas este consenso majoritário não signifi cou unanimidade. 
Houve perdedores. No julgamento da Adin 4638, o risco é o de que se faça prevalecer, 
por meio de decisões do STF, concepções do papel e do escopo da atuação do CNJ que 
foram debatidas a derrotadas em 2004.

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda; ARGUELHES, 
Diego Werneck; CERDEIRA, P. C. O Diálogo entre o 
CNJ e o Supremo. In: Interesse Nacional, v. 16, p. 50-61, 
2012.

2.3 DIEGO WERNECK ARGUELHES
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A multiplicidade de sentidos de “ativismo judicial” tem sido percebida por muitos 
estudos acadêmicos como um indicador da pouca utilidade analítica da expressão. En-
tretanto, é justamente a maleabilidade da expressão no debate público sobre compor-
tamento do Judiciário que a torna interessante como objeto de análise. Em especial, a 
maneira pela qual se usa a expressão “ativismo judicial” na mídia pode revelar como 
atores diversos concebem a função judicial e seus limites. Este artigo procura contribuir 
para suprir a lacuna de estudos nessa perspectiva por meio de uma análise empírica da 
cobertura jornalística sobre “ativismo judicial” feita por dois veículos impressos de gran-
de circulação no Brasil, a Folha de São Paulo e o Valor Econômico. Foram identifi cados 
três sentidos recorrentes de “ativismo judicial”: (a) crescente participação do Poder Ju-
diciário na decisão de questões de políticas públicas não resolvidas pelos outros poderes, 
ocupando assim um vácuo de poder deixado pela política tradicional majoritária; (b) 
usurpação de poder por parte do Judiciário, que avança no desempenho de papéis dos 
outros Poderes, eventualmente afastando decisões políticas majoritárias; e (c) um enga-
jamento, por parte do juiz, em causas políticas e sociais, em oposição à tradicional ideia 
de neutralidade política do Poder Judiciário. Pode-se identifi car, nos veículos analisados, 
um relativo predomínio das duas últimas defi nições, com uma abordagem mais negativa 
que positiva do fenômeno.

ARGUELHES, Diego Werneck; OLIVEIRA, Fabiana 
Luci de; RIBEIRO, Leandro Molhano. Ativismo Judicial 
e seus usos na Mídia Brasileira. Direito, Estado e Socie-
dade (Impresso), v. 40, p. 34-64, 2012.

2.3 DIEGO WERNECK ARGUELHES
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Este artigo busca analisar as principais vertentes e avanços do campo do direito sani-
tário no Brasil, com foco especial na análise crítica do lançamento da publicação “Direi-
to e saúde — um campo em construção”, do Grupo de Pesquisas em Direitos Humanos 
e Saúde da FIOCRUZ.

SOUZA NETO, Claudio Pereira de; ASENSI, Felipe 
Dutra. Direito e saúde: um campo em construção. In: 
Saúde em Debate, v. 35, p.177-179, 2011.

2.4 FELIPE DUTRA ASENSI
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O discurso das chamadas “capacidades institucionais”, tendo como referência o tra-
balho de Cass Sunstein e Adrian Vermeule, tem aparecido com crescente frequência 
na pauta da comunidade jurídica nacional, chegando inclusive ao Supremo Tribunal 
Federal. Contudo, ainda que a referência intelectual expressa seja quase sempre a mes-
ma, falta clareza com relação às possibilidades e características desse tipo de argumento. 
Qual o terreno comum com base no qual a consistência e a utilidade de um argumento 
baseado na noção de “capacidades institucionais” podem ser apreciadas? Quais as pre-
missas nas quais esse tipo de raciocínio se sustenta? Nesse cenário intelectual, o objetivo 
deste artigo é duplo. Primeiro, reconstruiremos um modelo possível e minimamente 
detalhado do que é um argumento de capacidades institucionais. Em nossa leitura, a 
chave para se compreender a especifi cidade e a relevância de um argumento baseado 
em capacidades institucionais reside na incorporação do que os economistas chamam 
de “second-best reasoning” nos debates sobre a adequação de posturas institucionais e 
métodos decisórios. O segundo objetivo é identifi car algumas variedades de argumentos 
que, apesar de fazerem referência à expressão “capacidades institucionais” ou às ideias de 
autores como Sunstein e Vermeule, não se encaixam no modelo reconstruído. Aqui, a 
ideia de capacidades institucionais acaba sendo empregada como: (a) um recurso de bai-
xíssimo potencial crítico, porque facilmente incorporável (ou já incorporado) por qual-
quer teoria normativa minimamente sofi sticada — um uso banal; (b) um rótulo novo 
para categorias dogmáticas antigas, sem que a invocação de “capacidades institucionais” 
traga consigo qualquer efetivo benefício prático ou conceitual — um uso redundante; 
ou (c) um argumento pragmático completamente desvinculado do direito positivo e, 
assim, incompatível com pressupostos e condicionamentos básicos do raciocínio judicial 
— um uso absurdo.

ARGUELHES, D. W.; LEAL, Fernando A. R. O argu-
mento das ‘capacidades institucionais’ entre a banalidade, 
a redundância e o absurdo. In: Direito, Estado e Socieda-
de (Impresso), v. 38, p. 6-50, 2012.

2.5 FERNANDO ANGELO RIBEIRO LEAL
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Em virtude da restrita produção acadêmica sobre comportamento do eleitor e marke ting 
político na administração pública, acreditamos que a sistematização do conhecimento pro-
duzido na área possa ser capaz de mostrar um amplo campo de possibilidades para futuros 
estudos críticos, teóricos e empíricos. Observamos que a maior parte das pesquisas acom-
panha a orientação tradicional, dominante no marketing gerencial. Esses estudos partem 
do pressuposto de que o marketing político é uma ferramenta utilizada para infl uenciar o 
eleitor e que a escolha política é uma decisão eminentemente racional. Assim, o marketing 
político é normalmente tratado como uma subárea do marketing e, acompanhando a visão 
dominante dessa disciplina, é visto como essencialmente utilitário. Desta forma, se o can-
didato é encarado como um produto, seria possível mudar seu “composto de marketing” 
para “reposicioná-lo”. Entendemos que esses pressupostos não só diminuem a importância 
política do processo e subestimam as capacidades tanto do eleitor quanto do político, como 
também superestimam a importância da propaganda política. Uma alternativa a essa visão 
passa pela compreensão da incapacidade de separar razão e emoção durante o processo de for-
mação de preferências do indivíduo. Este artigo tem por objetivo realizar uma breve revisão 
teórica dos estudos do comportamento do eleitor, apontando outras perspectivas possíveis 
para o desenvolvimento da pesquisa na área.

BARROS, Denise Franca; SAUERBRONN, J. F. R.; 
AYROSA, Eduardo André Teixeira. Representações do elei-
tor: revendo teorias e propondo novos caminhos. In: Revis-
ta de Administração Pública (Impresso), v. 46, p. 477-491, 
2012.

2.6 JOÃO FELIPE RAMMELT SAUERBRONN
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O presente caso de ensino tem como objetivo promover uma refl exã o acerca das 
competê ncias necessá rias ao gestor pú blico, previstas na nova proposta de Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de graduaç ã o em administraç ã o pú blica. 
Partindo do conto atemporal Teoria do Medalhã o de Machado de Assis, o caso procura 
promover o debate, em sala de aula, quanto à  relevâ ncia de competê ncias necessá rias ao 
gestor pú blico em contraposiç ã o à  receita para ser um medalhã o, como relata o con-
to. Os professores-autores utilizam elementos centrais do conto para reconstruir uma 
narrativa contextualizada à  realidade de um estudante de graduaç ã o em administraç ã o 
pú blica. O caso vale-se da ironia machadiana presente nos conselhos de um pai para 
seu fi lho no tocante à s qualidades e habilidades que permitiriam alcanç ar prestí gio e 
ascensã o social quando se abre mã o do exercí cio de refl exã o, autonomia e engajamento. 
Isso permite criticar, à  luz das DCNs, como um padrã o de socializaç ã o, regido pelas 
aparê ncias e imposto pela necessidade de se dar bem, pode projetar e tornar natural um 
padrã o de comportamento equivocado també m na gestã o pú blica. Ao fi nal da narrativa, 
é  solicitado aos estudantes que confrontem as limitaç õ es do argumento favorá vel ao 
ofí cio do medalhã o diante de cada uma das competê ncias necessá rias ao gestor pú blico.

SAUERBRONN, F. F.; SAUERBRONN, J. F. R. Com-
petências do Gestor Público e o Medalhão — um Conto 
e um Caso de Ensino. In: TAC — Tecnologias em Admi-
nistração e Contabilidade, v. 2, p. 56-70, 2012.
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Com a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2004, passou a existir no 
Judiciário um espaço para refl exão e orientação das práticas e do posicionamento insti-
tucional deste Poder. Dentro do escopo do CNJ encontra-se o planejamento das ações 
promotoras da mudança da imagem do Judiciário, que inclui campanhas publicitárias 
lançadas desde 2008 pelo CNJ com o intuito de promover uma nova maneira como 
o Judiciário interage com a sociedade. Este artigo tem por objetivo apresentar como 
o CNJ utiliza peças publicitárias para construir a imagem institucional do Judiciário 
diante dos cidadãos. Para tanto, as peças publicitárias ofi ciais lançadas pelo CNJ foram 
analisadas com base no método de análise do discurso publicitário proposto por Pinto 
(2002), que sugere uma abordagem interpretativa, fundamentada na análise de três fun-
ções do discurso publicitário: mostração; interação; e sedução. Por meio da análise das 
peças foi possível oferecer uma interpretação a respeito da proposta de construção de 
imagem institucional em questão. Fica clara a utilização de dois discursos publicitários 
que conferem uma base à construção da imagem do Judiciário pelo CNJ: o discurso 
operacional, que se refere fundamentalmente à divulgação de métodos de prestação ju-
risdicional que aumentem a celeridade do Judiciário; e o discurso social, que coloca o 
Judiciário como condutor da discussão de temas controversos, como a punição à violên-
cia contra a mulher, a aplicação de penas alternativas e a ressocialização de egressos do 
sistema prisional, o que claramente evidencia a nova postura do Judiciário.

SAUERBRONN, J. F. R.; LODI, M. D. F. Construção 
da imagem institucional do Poder Judiciário — uma 
análise baseada nas campanhas publicitárias do Con-
selho Nacional de Justiça. In: Cadernos EBAPE.BR 
(FGV), v. 10, p. 925-945, 2012.

2.6 JOÃO FELIPE RAMMELT SAUERBRONN



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2012

FGV DIREITO RIO 92

A formatação fi nal do CNJ depende em muito do intérprete, sobretudo do Supremo, 
avaliam os autores. É, portanto, experimento em construção. Sendo que a inevitável 
porta aberta da interpretação pode envolver riscos institucionais. Pode levar a retroces-
sos. É o que pode ocorrer agora. A criação do CNJ foi fruto de um consenso majoritário 
inequívoco na sociedade: a insufi ciência dos mecanismos anteriores à Reforma do Judi-
ciário para garantir a efi ciência e moralidade administrativas e a integridade funcional 
no âmbito do Judiciário. Mas este consenso majoritário não signifi cou unanimidade. 
Houve perdedores. No julgamento da Adin 4638, o risco é o de que se faça prevalecer, 
por meio de decisões do STF, concepções do papel e do escopo da atuação do CNJ que 
foram debatidas a derrotadas em 2004.

FALCÃO, Joaquim de Arruda;  ARGUELHES, D. W.; 
CERDEIRA, Pablo de Camargo. O Diálogo entre o CNJ 
e o Supremo. In: Interesse Nacional, v. 1, p. 1-16, 2012.

2.7 JOAQUIM FALCÃO
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O objetivo é  discutir a percepç ã o do brasileiro em relaç ã o ao papel do Poder 
Judiciá rio no processo de competiç ã o polí tica e as consequê ncias desta percepç ã o para 
a governanç a eleitoral. Para isso, exploramos as eleiç õ es ocorridas em outubro de 2010 
e o episó dio da lei da “fi cha limpa”. Ao contrá rio da maioria dos estudos correntes que 
focam na percepç ã o do Judiciá rio como instituiç ã o ú nica, abordamos as especifi cidades 
da justiç a eleitoral como poder polí tico e prestador de serviç o pú blico — lembrando 
que a justiç a eleitoral atua nã o apenas resolvendo litígios, mas organizando e realizando 
o processo eleitoral. Adicionamos novos elementos empí ricos a uma questã o antiga: o 
brasileiro confi a ou desconfi a do Poder Judiciá rio? Nosso argumento é  de que quando se 
trata da organizaç ã o e fi scalizaç ã o das eleiç õ es, o brasileiro confi a no Judiciá rio como ga-
rantidor da realizaç ã o e lisura do processo eleitoral. Mas quando se trata da resoluç ã o de 
confl itos, o brasileiro tende a desconfi ar do Judiciá rio — lento, caro e de difí cil acesso. 
O ní vel educacional é  decisivo para determinar esta percepç ã o — quanto maior o ní vel 
educacional, mais favorá vel a visã o do Judiciá rio. A base para a discussã o é  dada pelos 
resultados de um survey conduzido pela FGV Direito Rio, uma semana apó s o segundo 
turno das eleiç õ es de outubro de 2010.

FALCAO, J. A.; OLIVEIRA, Fabiana Luci. Poder Judici-
ário e Competição Política: as eleições de 2010 e a lei da 
‘fi cha-limpa’. In: Opinião Pública (UNICAMP. Impres-
so), v. 18, p. 337-354, 2012.

2.8 LUCI OLIVEIRA
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O objetivo deste artigo é investigar a dinâmica interna do processo decisório no Su-
premo Tribunal Federal (STF), com foco nas respostas que o tribunal dá às demandas 
que chegam via controle direto de constitucionalidade. Nossa hipótese é de que as res-
postas diferem dependendo do perfi l dos ministros. Nosso interesse se dirige ao conjun-
to do tribunal, e não na individualidade dos ministros. Argumentamos que mudanças 
na composição da corte se refl etem em mudanças no padrão de decisão. Elegemos para a 
análise um período de grande renovação na composição do STF, entre o segundo gover-
no FHC (1999-2002) e o primeiro governo Lula (2003-2006). Mapeamos os padrões 
de decisão do tribunal nos casos de Ações Diretas de Inconstitucionalidade e os fatores 
que infl uenciariam essas decisões. A conclusão da pesquisa é de que a composição da 
Corte e o perfi l dos ministros importam, mas a variável determinante no resultado da 
decisão é o voto do relator. Além disso, os dados permitem afi rmar que, ao contrário do 
que aponta grande parte da literatura, o STF não é tão parcimonioso em sua atuação.

OLIVEIRA, Fabiana Luci. Supremo relator: processo de-
cisório e mudanças na composição do STF nos governos 
FHC e Lula. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais 
(Impresso), v. 27, p. 89-115, 2012.

2.8 LUCI OLIVEIRA
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O objetivo do artigo é descrever a confi guração de um novo segmento médio, com 
um perfi l diferente da classe média tradicional, na composição de classes da sociedade 
brasileira: a classe C, também chamada de “nova classe média brasileira”. Não há consen-
so em torno do conceito de classe média, podendo variar os critérios objetivos utilizados 
em sua defi nição (renda, escolaridade, ocupação, padrão de consumo, etc.), assim como 
os subjetivos (valores, aspirações, identidade, etc.). Contudo, há um aspecto valorativo 
e aspiracional comum a quase todas as defi nições — ser classe média é almejar uma vida 
melhor para o futuro e buscar distinção via padrão de consumo para garantir a posição 
no status de classe média. O que possibilitou à classe C brasileira agir com valores de 
classe média foi a expansão e o barateamento do crédito, associados a um cenário ma-
croeconômico bastante positivo: crescimento do PIB nacional, recuperação do valor 
do salário mínimo, controle da infl ação e aumento do emprego formal, que somados 
contribuíram para o desenho de um cenário de estabilidade econômica. Argumentamos 
aqui que a nova classe média (classe média baixa, ou classe C) se diferencia da classe 
média tradicional (classe média alta, ou AB), por ter menor escolaridade e menor renda, 
mas se aproxima dela por apropriação simbólica e incorporação dos valores aspiracionais 
de busca de ascensão e diferenciação social pela via da educação e do consumo. O artigo 
está estruturado a partir da apresentação do debate em perspectiva histórica, conceitu-
ando a classe média desde a sua formação e surgimento no Brasil, passando pela crise 
que enfrentou nos idos da década de 1980, chegando até o momento atual, concluindo 
com os desafi os dessa nova classe, sendo o principal deles a sustentabilidade do seu cres-
cimento face à crise econômica internacional.

OLIVEIRA, Fabiana Luci. A nova classe média brasilei-
ra. In: Pensamiento iberoamericano, v. 10, p. 105-131, 
2012.

2.8 LUCI OLIVEIRA
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A multiplicidade de sentidos de “ativismo judicial” tem sido percebida por muitos 
estudos acadêmicos como um indicador da pouca utilidade analítica da expressão. En-
tretanto, é justamente a maleabilidade da expressão no debate público sobre compor-
tamento do Judiciário que a torna interessante como objeto de análise. Em especial, a 
maneira pela qual se usa a expressão “ativismo judicial” na mídia pode revelar como 
atores diversos concebem a função judicial e seus limites. Este artigo procura contribuir 
para suprir a lacuna de estudos nessa perspectiva por meio de uma análise empírica da 
cobertura jornalística sobre “ativismo judicial” feita por dois veículos impressos de gran-
de circulação no Brasil, a Folha de São Paulo e o Valor Econômico. Foram identifi cados 
três sentidos recorrentes de “ativismo judicial”: (a) crescente participação do Poder Ju-
diciário na decisão de questões de políticas públicas não resolvidas pelos outros poderes, 
ocupando assim um vácuo de poder deixado pela política tradicional majoritária; (b) 
usurpação de poder por parte do Judiciário, que avança no desempenho de papéis dos 
outros Poderes, eventualmente afastando decisões políticas majoritárias; e (c) um enga-
jamento, por parte do juiz, em causas políticas e sociais, em oposição à tradicional ideia 
de neutralidade política do Poder Judiciário. Pode-se identifi car, nos veículos analisados, 
um relativo predomínio das duas últimas defi nições, com uma abordagem mais negativa 
que positiva do fenômeno.

ARGUELHES, D. W.; OLIVEIRA, Fabiana Luci; RI-
BEIRO, L. M. Ativismo Judicial e seus usos na Mídia 
Brasileira. In: Direito, Estado e Sociedade (Impresso), 
v. 40, p. 34-64, 2012.

2.8 LUCI OLIVEIRA
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O artigo tem por objetivo a análise do sistema fi scal como um problema público e 
como um campo de mobilização de atores em confl ito no Brasil. A partir da abordagem 
cognitiva de políticas públicas, se verifi cou quais os principais atores que participam do 
debate sobre os problemas do sistema fi scal brasileiro. A partir de elementos de crença 
em comum, os atores foram agrupados em torno de duas coalizões de causa: a coali-
zão econômico-desenvolvimentista e a coalizão sociodistributiva. Analisou-se, assim, a 
matriz cognitiva e normativa de cada coalizão: os seus princípios abstratos e gerais, os 
princípios específi cos bem como os seus instrumentos e modos de ação. Após, consta-
tou-se a relação de forças entre elas e a dominação do debate sobre o tema pela coalizão 
econômico-desenvolvimentista, o que leva à questão da conformação do paradigma da 
tributação aos interesses dos atores econômicos.

ROCHA, M. S. A Tributação no Brasil analisada a partir 
da abordagem cognitiva de políticas públicas. In: Ética e 
Filosofi a Política, v. I, p. 1, 2012.

2.9 MELINA DE SOUZA ROCHA LUKIC
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Apesar da Constituição Federal de 1988 garantir o acesso e a ampla defesa em pro-
cesso administrativo fi scal para a discussão de créditos tributários, os órgãos designados 
para tal fi m têm se eximido da apreciação da constitucionalidade de leis e atos norma-
tivos infralegais sob a alegação de que tal atribuição é exclusiva do Poder Judiciário. 
O objetivo do presente artigo é, portanto, fi xar premissas para a análise da questão 
verifi cando: a) se a administração pública pode exercer atividade jurisdicional, b) se os 
julgadores administrativos podem efetuar o controle difuso de constitucionalidade e c) 
se podem aplicar e interpretar o ordenamento jurídico de forma parcial, sem considerar 
os ditames da Constituição Federal.

ROCHA, M. S. Análise da (In)constitucionalidade no 
Processo Administrativo Fiscal. In: Revista de Direito 
Administrativo, v. 259, p. 185-205, 2012.

2.9 MELINA DE SOUZA ROCHA LUKIC
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O objetivo deste artigo é avaliar o efeito do Estatuto do Desarmamento sobre a cri-
minalidade letal. Para isso utilizam-se dados de séries temporais da cidade de São Paulo 
na aplicação de uma metodologia de análise de intervenção. A hipótese de que a política 
de desarmamento causou redução na taxa de crimes letais não é rejeitada.

SAMPAIO, P. R. P.; CAMPOS, H. Competência da au-
toridade concorrencial em setores regulados: considera-
ções à luz da jurisprudência do CADE no setor de me-
dicamentos. In: Economic Analysis of Law Review, v. 3, 
p. 281-306, 2012.

2.10 PATRÍCIA REGINA PINHEIRO SAMPAIO
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O artigo parte do conceito de insensatez, usado por Barbara Tuchman para promover 
um debate sobre a política global de drogas que vem sendo implementada desde 1912. 
A partir deste conceito se avalia como essa insensatez produz efeitos negativos sobre a 
efi ciência da política pública, sobre a democracia e sobre os direitos fundamentais. Ao 
fi nal são apresentadas algumas alternativas para o rompimento dessa política.

ABRAMOVAY, P. V. A Política de Drogas e A marcha 
da Insensatez. In: Sur. Revista Internacional de Direitos 
Humanos (Impresso), v. 16, p. 199-207, 2012.

2.11 PEDRO VIEIRA ABRAMOVAY
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ABRAMOVAY, P. V.; COIRO, A. L. Medidas provisórias 
e súmulas vinculantes: riscos à separação de Poderes? In: 
Revista do Advogado, v. 117, p. 132-140, 2012.
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Brazil’s rise never depended on the sale of commodities, and thanks to recent refor-
ms, the country will continue to prosper, write Shannon O’Neil, Richard Lapper, and 
Larry Rohter. Ronaldo Lemos, meanwhile, claims that those reforms have not gone far 
enough. Ruchir Sharma responds that Brazil is indeed headed for trouble.

LEMOS, Ronaldo. Educate and Innovate: How Busted is 
Brazil? In: Foreign Aff airs (New York, N.Y.), v. 1, p. 1-4, 
2012.

2.12 RONALDO LEMOS
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Há pelo menos 50 anos existe a promessa de uma revolução tecnológica em sala de 
aula. Contudo, apenas hoje a tecnologia tem começado a dar sinais de superar seu uso 
precário como ferramenta didática. Iniciativas na África e em São Paulo têm procurado 
integrar tablets e celulares no cotidiano das escolas, e projetos como a Khan Academy 
são o prenúncio de uma mudança global na distribuição de conteúdo e no acesso de 
material didático como nunca antes foi possível.

BRANCO, Sérgio. Razão e Sensibilidade na Sala de Aula. 
In: Revista Humboldt (SpanischeAusg.), 2012.

2.13 SÉRGIO VIEIRA BRANCO JUNIOR
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O Estado brasileiro passou a ser regulador, com objetivos bem defi nidos em termos 
de respeito aos direitos fundamentais e a reserva de atividades econômicas ao setor pri-
vado. No bojo da tentativa de estruturação desse modelo foram criadas dez agências re-
guladoras federais e reestruturadas entidades aumentando sua autonomia. Neste artigo, 
busca-se examinar, inicialmente, a estrutura do modelo alienígena que inspirou a criação 
das agências reguladoras e o judicial review sobre suas decisões para, assim, cotejando-se 
com o modelo alienígena, perquirir com que intensidade tem se apresentado o controle 
judicial sobre as escolhas regulatórias no Brasil, notadamente perante a mais alta Corte 
em tese infraconstitucional (o Superior Tribunal de Justiça).

GUERRA, Sérgio. Controle Judicial das Escolhas Regu-
latórias: o fi m do protagonismo do Superior Tribunal de 
Justiça? In: Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, 
v. 22, p. 525-556, 2012.

2.14 SÉRGIO GUERRA
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Esse artigo foi produzido a partir do resultado de pesquisa conduzida na FGV Di-
reito Rio com fi nanciamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), no âmbito do projeto “Pensando o Direito”, realizado pelo Ministério da 
Justiça. O autor fora selecionado, em edital público, para coordenar pesquisa com a 
fi nalidade de aperfeiçoar o processo cautelar e as medidas assecuratórias relacionadas ao 
perdimento dos bens obtidos de forma criminosa, garantindo maior agilidade, efi cácia 
e segurança jurídica, sem deixar de observar e respeitar as garantias fundamentais do 
indivíduo.

O artigo: (a) demonstra os dados pesquisados que comprovam a desatualização e a 
baixa utilização das medidas para bloquear bens; (b) explicita as necessidades que levam 
à modifi cações das medidas atuais; e, (c) apresenta propostas de alteração do regime das 
medidas assecuratórias patrimoniais no Código de Processo Penal.

AMARAL, Th iago Bottino do. A nova medida cautelar 
de indisponibilidade de bens. In: Boletim IBCCRIM, 
v. 231, p. 6-7, 2012.
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3.1 ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES

TEIXEIRA MENDES, A. P. Reparação dos danos em outro processo. <http://g1.globo.
com/politica/mensalao/traduzindo-julgamento>, <http://g1.globo.com>, 17 dez. 2012.

TEIXEIRA MENDES, A. P. O parlamentar e sua pena. O GLOBO, 04 dez. 2012.

TEIXEIRA MENDES, A. P. Se réu negou o crime, não pode se benefi ciar de confi ssão. 
Folha de São Paulo, 27 nov. 2012.

TEIXEIRA MENDES, A. P. Preso por duas vezes. O Estado de S. Paulo, 28 out. 2012.
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3.2 CARINA COSTA DE OLIVEIRA

OLIVEIRA, C. C. A economia verde no documento O futuro que queremos da Rio + 
20. Justiça e Cidadania, Rio de Janeiro, p. 45 — 48, 23 nov. 2012.
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