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O livro traz orientações para casos de desaparecimento, questões funerárias, patri-

moniais, sucessórias, securitárias em uma linguagem simples e direta. O formato de per-

guntas e respostas permite ao leitor buscar diretamente um norte para sua dúvida. O 

conjunto de questionamentos e direcionamentos foi constituído a partir das experiências 

das próprias mães, que responderam a questionários, possibilitando um mapeamento 

das dúvidas mais frequentes.

TEIXEIRA MENDES, A. P. Cartilha jurídica do luto: orien-

tações práticas e jurídicas aos familiares. Cadernos FGV 

Direito Rio — Série Clínicas. Educação e Direito, v. 5. Rio 

de Janeiro: FGV Direito Rio, 2016.

1.1 ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES
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O volume 7 dos Cadernos FGV Direito Rio — Série Clínicas traz um parecer jurídico 

sobre a viabilidade jurídica da alteração de indicadores classificatórios do contrato de 

concessão florestal. O trabalho é resultado da consultoria jurídica prestada pelo Núcleo 

de Prática Jurídica (NPJ), por meio da Clínica LADIF (Laboratório de Assessoria Jurídi-

ca a Direitos Fundamentais), à empresa AMATA S.A., que é responsável pela operação 

da concessão da Floresta Nacional de Jamari (Unidade de Manejo Florestal — UMF III), 

localizada no estado de Rondônia. Comprometida com os valores da sustentabilidade e 

responsabilidade socioambiental, a “AMATA é a empresa que faz a ponte entre a floresta 

e o mercado consumidor ao disponibilizar madeira certificada”.

TEIXEIRA MENDES, A. P.; LENNERTZ, M. R. (Orgs.). Direi-

to e regulação das concessões verdes: possibilidade de 

alteração de indicadores classificatórios de desempenho 

de contrato de concessão florestal. Cadernos FGV Direito 

Rio — Série Clínicas. Educação e Direito, v. 7. Rio de Janei-

ro: FGV Direito Rio, 2016.

1.1 ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES
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A Cartilha do Investimento Coletivo traz orientações a investidores, gestores e 

empreendedores sobre a particular forma de captação de recursos pela Internet: o 

 crowdfunding. Uma forma de obtenção de “financiamento participativo, colaborativo ou 

coletivo realizada por meio da rede mundial de computadores”. Não o financiamento ba-

seado em doações, sem algo em troca. Tampouco o financiamento baseado em brindes, 

recompensas ou pré-venda de produtos ou serviços. Mas aquele no qual “uma ideia, pro-

jeto ou negócio é apresentado por meio de um portal na internet a um grande número 

de indivíduos como uma oportunidade de investimento que gere direito de participação, 

de parceria ou de remuneração”.

TEIXEIRA MENDES, A. P.; SIQUEIRA, C. A. L. J. (Orgs.). 

Cartilha do Investimento Coletivo: orientações a inves-

tidores e gestores. Equity crowdfunding no Brasil hoje. 

Cadernos FGV Direito Rio — Série Clínicas. Educação e 

Direito, v. 6. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2016.

1.1 ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES

http://lattes.cnpq.br/6818014176616814


ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2016

FGV DIREITO RIO 14

Os sete ensaios aqui reunidos, versando temas que, direta ou indiretamente, atinem 

a institutos, categorias, modelos e métodos do Direito Privado, configuram elogiável es-

forço de produção doutrinária num campo que está a requerer — talvez mais do que 

qualquer outro no Direito — uma forte articulação entre teoria, dogmática e economia.

PORTO, Antônio José Maristrello; FRANCO, Paulo Fer-

nando. Uma análise também econômica do direito de 

propriedade. In: LEAL, Fernando (Org.). Direito privado 

em perspectiva. Rio de Janeiro: Malheiros, 2016. p. 11-46.

1.2 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO

http://lattes.cnpq.br/6429951381584739
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O superendividamento dos consumidores de crédito vem se tornando uma preocu-

pação central em quase todas as sociedades nas quais o crédito ofertado às pessoas 

físicas tornou-se amplamente disponível e democratizado. Nesse contexto de ampliação 

e de complexização das relações de crédito, novas práticas e estratégias econômicas 

surgem, estimulando o debate acerca de novos mecanismos de regulação do sistema 

bancário, além de suscitar medidas para prevenir e aliviar processos de endividamento 

excessivo das pessoas físicas.

Esta obra oferece, a partir de uma base de dados de abrangência nacional, diferentes 

perspectivas e problemáticas em torno do superendividamento do consumidor de cré-

dito no Brasil, procurando revelar e relacionar as suas causas, extensões e repercussões 

na economia doméstica dos brasileiros.

Os resultados empíricos e conceituais apresentados fornecerão importantes bases 

para o enfrentamento do tema por pesquisadores, advogados, magistrados, enfim, por 

operadores do Direito, influenciando, direta e indiretamente, na construção de políticas 

públicas de prevenção e de regulação em torno do acesso ao crédito.

PORTO, Antônio José Maristrello; BUTELLI, P. H. Supe-

rendividamento no Brasil. O endividamento das famílias 

brasileiras: primeiros resultados de uma survey nacional. 

In: PORTO, Antônio José Maristrello; BORGES, Danielle; 

LUKIC, Melina de Souza Rocha; SAMPAIO, Patrícia Regi-

na Pinheiro (Orgs.). Superendividamento no Brasil. v. II. 

Curitiba: Juruá, 2016. p. 11-34.

1.2 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO
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O superendividamento dos consumidores de crédito vem se tornando uma preocu-

pação central em quase todas as sociedades nas quais o crédito ofertado às pessoas 

físicas tornou-se amplamente disponível e democratizado. Nesse contexto de ampliação 

e de complexização das relações de crédito, novas práticas e estratégias econômicas 

surgem, estimulando o debate acerca de novos mecanismos de regulação do sistema 

bancário, além de suscitar medidas para prevenir e aliviar processos de endividamento 

excessivo das pessoas físicas.

Esta obra oferece, a partir de uma base de dados de abrangência nacional, diferentes 

perspectivas e problemáticas em torno do superendividamento do consumidor de cré-

dito no Brasil, procurando revelar e relacionar as suas causas, extensões e repercussões 

na economia doméstica dos brasileiros.

Os resultados empíricos e conceituais apresentados fornecerão importantes bases 

para o enfrentamento do tema por pesquisadores, advogados, magistrados, enfim, por 

operadores do Direito, influenciando, direta e indiretamente, na construção de políticas 

públicas de prevenção e de regulação em torno do acesso ao crédito.

PORTO, Antônio José Maristrello; SAMPAIO, P. R. P. Su-

perendividamento no Brasil. Perfil do superendividado 

brasileiro: uma pesquisa empírica. In: PORTO, Antônio 

José Maristrello; BORGES, Danielle; LUKIC, Melina de Sou-

za Rocha; SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro (Orgs.). Su-

perendividamento no Brasil. v. II. Curitiba: Juruá, 2016. p. 

35-67.

1.2 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO
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Na tarde do dia 05 de novembro de 2015, a barragem de Fundão, controlada pela em-

presa Samarco Mineração S.A., rompeu liberando cerca de 62 milhões de metros cúbicos 

de rejeitos de mineração. A lama de rejeitos, após destruir completamente o subdistrito 

de Bento Rodrigues e parcialmente Paracatu de Baixo e o município de Barra Longa, 

atingiu e percorreu toda a extensão do Rio Doce, alcançando, finalmente, o litoral do es-

tado do Espírito Santo. As imprecisas abrangências do desastre vêm afetando material e 

substancialmente as paisagens naturais e humanas ao longo do Rio Doce, atingindo e in-

terferindo de forma estrutural nas práticas culturais e econômicas daquelas populações 

localizadas direta ou indiretamente no trajeto da lama.

Quase um ano após a data do desastre, as suas consequências materiais e imateriais 

são imensuráveis. Os trabalhos apresentados neste livro se organizam em torno de dois 

grandes domínios: a prevenção e a reparação.

Durante o ano de concepção e produção deste livro, foram empreendidos esforços 

coletivos e específicos em torno do tema. Durante esse percurso, houve um grande nú-

mero de debates sobre o assunto, foram levantados e estudados documentos e dados 

oficiais, envolveram-se hipóteses de trabalho em bibliografias específicas e foram ouvi-

das, sobretudo, as pessoas afetadas material e substancialmente pelo desastre, além de 

suas memórias e resistências.

PORTO, Antônio José Maristrello; SANTOS, L. M.; MELLO, 

M. T. L.; ARAUJO, A. M. P. Depois da lama: Mariana e as 

consequências de um desastre construído. Reflexões so-

bre a dependência mineral em Mariana. In: FALCÃO, Joa-

quim; PORTO, Antônio José Maristrello; DE ALCÂNTARA, 

Paulo Augusto Franco (Orgs.). Belo Horizonte: Letramen-

to, 2016. p. 9-31.

1.2 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO
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O superendividamento dos consumidores de crédito vem se tornando uma preocu-

pação central em quase todas as sociedades nas quais o crédito ofertado às pessoas 

físicas tornou-se amplamente disponível e democratizado. Nesse contexto de ampliação 

e de complexização das relações de crédito, novas práticas e estratégias econômicas 

surgem, estimulando o debate acerca de novos mecanismos de regulação do sistema 

bancário, além de suscitar medidas para prevenir e aliviar processos de endividamento 

excessivo das pessoas físicas.

Esta obra oferece, a partir de uma base de dados de abrangência nacional, diferentes 

perspectivas e problemáticas em torno do superendividamento do consumidor de cré-

dito no Brasil, procurando revelar e relacionar as suas causas, extensões e repercussões 

na economia doméstica dos brasileiros.

Os resultados empíricos e conceituais apresentados fornecerão importantes bases 

para o enfrentamento do tema por pesquisadores, advogados, magistrados, enfim, por 

operadores do Direito, influenciando, direta e indiretamente, na construção de políticas 

públicas de prevenção e de regulação em torno do acesso ao crédito.

PORTO, Antônio José Maristrello; LUKIC, M. S. R.; SAM-

PAIO, P. R. P.; BORGES, D. C. L. (Orgs.). Superendivida-

mento no Brasil. v. II. Curitiba: Juruá, 2016.

1.2 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO

http://lattes.cnpq.br/6429951381584739
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Casos ambientais são considerados, em sua grande maioria, como difíceis à luz da 

teoria da “nova” interpretação constitucional, típica de uma sociedade mais complexa, 

plural e de risco. Diante da jurisdição de uma Carta Constitucional multifacetada, como 

a brasileira, a preservação do meio ambiente deve conviver de forma harmônica com di-

versos outros direitos e interesses. Na prática, essa harmonização nem sempre é pacífica. 

Pelo contrário, é repleta de desafios e recheada de embates naturais ao processo de aco-

modação e consolidação de direitos. Atento a esses desafios, o MPMG lançou iniciativa 

pioneira para tentar compor, via negociação, conflitos ambientais complexos.

Desde a sua concepção, foram diversos os casos submetidos ao Núcleo de Resolução de 

Conflitos. Frutíferos resultados começaram a aparecer. A equipe de pesquisadores do CDMA 

percebeu que havia nessa iniciativa um grande potencial de pesquisa aplicada para entender 

os reais ganhos de eficiência da composição negocial de conflitos de natureza ambiental.

O mote para o desenvolvimento desta pesquisa consistiu na percepção da importân-

cia do trabalho pioneiro desenvolvido neste campo pelo NUCAM/MPMG. A partir de uma 

nova perspectiva que não encontra no Judiciário caminho preferencial, a pioneira iniciati-

va do MPMG subsidiou o trabalho com material empírico para a elaboração de uma obra 

diferente das produções já existentes sobre esta mesma temática, usualmente limitadas, 

no campo do Direito, a reflexões teórico-conceituais.

A pesquisa realizada resultou nesta obra, fruto da coautoria de professores e pesquisado-

res das áreas do direito, economia e geografia, com a colaboração de técnicos de distintas 

áreas das ciências ambientais que participaram direta ou indiretamente pelo NUCAM/MPMG. 

Isso se reflete na forma como o trabalho é apresentado: seleção de variáveis, cruzamento de 

dados, apresentação de gráficos, concepção de questionários e transcrições de entrevistas 

que enriquecem e diferenciam esta obra de outras que usualmente se debruçam sobre se-

leção de hipóteses, construção de correlações e apresentação de consequências jurídicas.

PORTO, Antônio José Maristrello; SAMPAIO, R. S. R.; OLI-

VEIRA, E. D.; MEDEIROS, B. B. Resolução consensual de 

conflitos ambientais: um estudo de casos da experiência 

pioneira do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

1.2 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO

http://lattes.cnpq.br/6429951381584739
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Na tarde do dia 05 de novembro de 2015, a barragem de Fundão, controlada pela em-

presa Samarco Mineração S.A., rompeu liberando cerca de 62 milhões de metros cúbicos 

de rejeitos de mineração. A lama de rejeitos, após destruir completamente o subdistrito 

de Bento Rodrigues e parcialmente Paracatu de Baixo e o município de Barra Longa, 

atingiu e percorreu toda a extensão do Rio Doce, alcançando, finalmente, o litoral do es-

tado do Espírito Santo. As imprecisas abrangências do desastre vêm afetando material e 

substancialmente as paisagens naturais e humanas ao longo do Rio Doce, atingindo e in-

terferindo de forma estrutural nas práticas culturais e econômicas daquelas populações 

localizadas direta ou indiretamente no trajeto da lama.

Quase um ano após a data do desastre, as suas consequências materiais e imateriais 

são imensuráveis. Os trabalhos apresentados neste livro se organizam em torno de dois 

grandes domínios: a prevenção e a reparação.

Durante o ano de concepção e produção deste livro, foram empreendidos esforços 

coletivos e específicos em torno do tema. Durante esse percurso, houve um grande nú-

mero de debates sobre o assunto, foram levantados e estudados documentos e dados 

oficiais, envolveram-se hipóteses de trabalho em bibliografias específicas e foram ouvi-

das, sobretudo, as pessoas afetadas material e substancialmente pelo desastre, além de 

suas memórias e resistências.

FALCÃO, J.; PORTO, Antônio José Maristrello; ALCÂN-

TARA, P. A. F. (Orgs.). Depois da lama: Mariana e as con-

sequências de um desastre construído. Belo Horizonte: 

Letramento, 2016.

1.2 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO

http://lattes.cnpq.br/6429951381584739
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O tema geral deste livro é o Código de Processo Civil de 2015. Cheio de novidades, 

que estimulam nossa reflexão e nos fazem buscar soluções para os problemas concretos 

por elas gerados, o Código é uma conquista da sociedade brasileira, pois, desde o ante-

projeto, gerado pela Comissão de Juristas para tanto designada pela Mesa do Senado da 

República, houve imenso esforço para simplificar a prestação da atividade jurisdicional. 

Os trabalhos são primorosos, escritos por processualistas de primeira grandeza, preocu-

pados em oferecer soluções reais para problemas concretos.

JATAHY, C. R. C.; ALMEIDA, D. A. R.; AYOUB, L. R. (Orgs.). 

Reflexões sobre o Novo Código de Processo Civil. Rio de 

Janeiro: FGV Editora, 2016.

1.3 CARLOS ROBERTO DE CASTRO JATAHY

http://lattes.cnpq.br/6714719555339586
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“Esta obra, de extraordinário valor, tem como características a erudição e a atualida-

de dos temas analisados, neste momento em que a Nova Lei de Falências e de Recupe-

ração de Empresas (Lei nº 11.101/2005) completa oito anos de vigência. Os autores des-

tacam que a Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas adotou os seguintes 

princípios basilares: preservação da empresa; separação dos conceitos de empresa e de 

empresário, recuperação das sociedades e empresários recuperáveis; retirada do merca-

do de sociedades ou empresária não recuperável, proteção aos trabalhadores, redução 

do custo do crédito no Brasil, celeridade e eficiência dos processos judiciais, segurança 

jurídica e a participação ativa dos credores.” (Paulo Penalva Santos)

“Ao mérito pela escolha temática soma-se a excelência dos autores em promover 

uma pesquisa extensa, profunda e atual da jurisprudência pátria em matéria de recupera-

ção judicial de empresas. A vastidão da análise fica evidente pelas referências a decisões 

de tribunais de justiça de todas as regiões do Brasil, além daquelas já proferidas pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Oferece-se, assim, aos leitores a oportunidade ímpar de 

conhecer entendimentos judiciais já consolidados e outros ainda recentes e difusos, que 

poderão dar a tônica da matéria em um futuro próximo. Outrossim, a pesquisa ostenta 

a virtude de apontar os fundamentos (ratio decidendi) das decisões mencionadas, não 

se contentando em registrar apenas sua conclusão (holding), o que facilita sobremaneira 

a compreensão da racionalidade que as inspirou. Trata-se de pesquisa singular e verda-

deiramente inspiradora para novos trabalhos acadêmicos na área.” (ministro Luiz Fux)

CAVALLI, Cássio M.; AYOUB, Luiz Roberto. A construção 

jurisprudencial da recuperação judicial de empresas. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.
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http://lattes.cnpq.br/3125416613342977


ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2016

FGV DIREITO RIO 23

“A Lei nº 11.101 exerce papel fundamental para a garantia da segurança jurídica, prin-

cípio basilar do Direito e que garante estabilidade e previsibilidade para a correta aplica-

ção das normas, buscando conciliar os riscos, inerentes a qualquer atividade econômica, 

à garantia mínima do cumprimento dos contratos. Refletir sobre o aniversário de 10 anos 

desta Lei é fundamental, sobremaneira no momento delicado na economia enfrentado 

atualmente, pois demonstra que nossa legislação é moderna e está aliada à proteção 

dos agentes econômicos e à promoção da estabilidade dos negócios.” (Marcus Vinicius 

Furtado Coêlho)

CAVALLI, Cássio M. Reflexões sobre a recuperação judi-

cial: uma análise da aferição da viabilidade econômica de 

empresa como pressuposto para o deferimento do pro-

cessamento da recuperação judicial. In: BICALHO, Ber-

nardo (Org.). Aspectos polêmicos e atuais da lei de re-

cuperação de empresas. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016. 

p. 103-129.
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Quanto mais os jornais publicam “O Supremo Tribunal Federal”, mais o leitor quer 

saber “O que isso significa? Quem são esses 11? Por quê? Pode isso?”. Mesmo com as 

imagens da TV Justiça, não é fácil compreender o que está em jogo. Faltam traduções 

do que dizem e decidem os ministros. O projeto Supra: Supremo Interpretado foi criado 

para atuar nesse espaço. O leitor tem em mãos a reunião dos artigos publicados ao longo 

do ano de 2015 no âmbito do Supra, em parceria com o JOTA. Pode ser lido como um 

diário crítico dos principais problemas, temas e impasses enfrentados pelo Supremo em 

um ano delicado para a vida nacional. Reflete, também, tentativas de repensar, de sessão 

do Supremo a sessão do Supremo, a maneira pela qual pensamos o funcionamento de 

nossas instituições.

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda; ARGUELHES, Diego 

Werneck; FREIRE, Felipe Recondo (Orgs.). O Supremo 

em 2015. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2016.

1.5 DIEGO WERNECK ARGUELHES
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Os problemas relativos a desenhos institucionais em larga escala e às próprias insti-

tuições democráticas conduzem a novos marcos e desafios teóricos para o Direito Cons-

titucional contemporâneo. Este livro, que ora é submetido à apreciação da co munidade 

jurídica, surgiu de um aprofundamento de discussões teóricas de obras nacionais e inter-

nacionais dedicadas à dinâmica da atividade institucional. Os autores, na presente cole-

tânea, pretendem abordar objetos de pesquisa no âmbito das mais variadas instituições, 

relevantes para o aprimoramento do Direito e da Política.

Esta obra originou-se diretamente de debates acadêmicos no campo da disciplina 

de nominada Desenhos Constitucionais, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialmente no LETACI – Labora-

tório de Estudos Teóricos e Analíticos sobre o Comportamento das Instituições. Foram 

determinantes para o êxito e a consecução do livro os debates, interseções temáti cas 

proativas e trocas de informações constantes entre os vários grupos de pesquisa, dirigi-

dos por professores que participaram da obra. Experiências acadêmicas foram compar-

tilhadas através da formação de uma ampla rede profissional, permanente e dinâmica, 

que levou à consolidação de um verdadeiro resultado científico.

LEAL, Fernando; ARGUELHES, Diego Werneck. Dois pro-

blemas de operacionalização do argumento de capaci-

dades institucionais. In: BOLONHA, Carlos; BONIZZATO, 

Luigi; MAIA, Fabiana (Orgs.). Teoria institucional e cons-

titucionalismo contemporâneo. Curitiba: Juruá, 2016.

1.5 DIEGO WERNECK ARGUELHES
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O leitor encontrará neste livro reunião de artigos sobre diferentes perspectivas do 

futuro da jurisdição constitucional no Brasil. Resultado de projeto acadêmico desenvol-

vido na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB), inspirado pelo livro The 

Constitution in 2020, dos professores Jack Balkin e Reva Siegel, os textos que compõem 

a presente obra foram previamente discutidos entre os participantes do projeto, estan-

do, agora, o produto final à disposição do leitor. Diferenciando-se da inspiração norte-

-americana, os artigos do presente livro não se restringem a criticar determinada postura 

teórica. Os trabalhos reunidos trazem olhares distintos sobre o papel do Supremo Tri-

bunal Federal na democracia brasileira. As diferentes análises que compõem a presente 

obra certamente enriquecem o debate sobre o papel do Supremo Tribunal Federal na 

democracia brasileira.

ARGUELHES, Diego Werneck. Poder não é querer: prefe-

rências restritivas e redesenho institucional no Supremo 

Tribunal Federal pós-democratização. In: MENDES, Gil-

mar Ferreira; GALVÃO, Jorge; MUDROVITSCH, Rodrigo. 

(Orgs.). Jurisdição constitucional em 2020. São Paulo: 

Saraiva, 2016.
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O tema geral deste livro é o Código de Processo Civil de 2015. Cheio de novidades, 

que estimulam nossa reflexão e nos fazem buscar soluções para os problemas concretos 

por elas gerados, o Código é uma conquista da sociedade brasileira, pois, desde o ante-

projeto, gerado pela Comissão de Juristas para tanto designada pela Mesa do Senado da 

República, houve imenso esforço para simplificar a prestação da atividade jurisdicional. 

Os trabalhos são primorosos, escritos por processualistas de primeira grandeza, preocu-

pados em oferecer soluções reais para problemas concretos.

JATAHY, C. R. C.; ALMEIDA, D. A. R.; AYOUB, L. R. (Orgs.). 

Reflexões sobre o Novo Código de Processo Civil. Rio de 

Janeiro: FGV Editora, 2016.

1.6 DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA
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Envolvidos com o Novo Código de Processo Civil desde as discussões acerca do 

projeto, os professores Lenio Streck, Dierle Nunes, Leornardo Cunha e Alexandre Freire 

debruçaram-se na difícil tarefa de reunir dezenas de colaboradores para construir esta 

obra, que proporciona à comunidade jurídica a explicitação da complexidade de mais 

de um milhar de dispositivos. Artigo por artigo, os comentários apresentam referência 

legislativa, jurisprudência relacionada e indicação de bibliografia. Está de acordo com a 

Lei 13.256/2016.

BODART, B. R.; ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. 

Da prova pericial. In: STRECK, Lenio Luis; NUNES, Dierle; 

CUNHA, Leonardo Carneiro (Orgs.). Comentários ao Có-

digo de Processo Civil. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. 

p. 663-673.
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Na apresentação desta obra, assim se manifesta o Prof. Carlos Ari Sundfeld, da FGV-

-Direito/SP e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público — Sbdp: “Um primeiro 

aspecto decisivo da contribuição de Eduardo Jordão é este: mostrar que a Administra-

ção Pública contemporânea, extremamente complexa e variada, não é ser único, de ca-

racterísticas uniformes. Hoje o administrativo é o direito das administrações públicas. Os 

controladores não pensam mais em termos unitários: variam sua intervenção de acordo 

com a específica Administração Pública envolvida. De modo que a intensidade do con-

trole judicial quanto à substância das ações administrativas controladas se adapta tanto 

às características dessas ações como às entidades administrativas”.

JORDÃO, Eduardo Ferreira. Controle judicial de uma 

administração pública complexa. São Paulo: Malheiros, 

2016.

1.7 EDUARDO FERREIRA JORDÃO
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Le point de départ de cette étude est le constat du niveau de complexité avancée qui 

caractérise l’administration publique contemporaine. Dans une perspective matérielle, les 

actions administratives comprennent un contenu de plus en plus délicat. Dans une pers-

pective institutionnelle, l’administration publique avance en direction de la pluralité de 

centres décisionnels. La combinaison des deux aspects est particulièrement importante. 

Afin de traiter de thèmes progressivement complexes, le législateur se met à dessiner 

attentivement des autorités administratives spécialisées.

Le surcroît de la complexité matérielle et institutionnelle de la nouvelle administration 

publique génère la curiosité scientifique à propos de l’ampleur de la complexité parallèle 

du droit administratif, afin de s’ajuster ou d’être mis en adéquation avec cette réalité 

nouvelle. D’où la question: sous quelle forme et dans quelle mesure le droit administratif 

est-il adapté à la nouvelle administration publique?

Cette étude se préoccupe spécifiquement de l’impact que la complexité matérielle 

et institutionnelle de l’administration publique contemporaine exerce sur la détermina-

tion de l’intensité du contrôle juridictionnel du contenu de ses décisions. Elle examine 

l’adaptation de l’intensité du contrôle juridictionnel aux caractéristiques des actions ad-

ministratives contrôlées et des entités qui les accomplissent. L’examen est fait à la lumiè-

re de quatre systèmes juridiques: Canada, États-Unis, France et Italie.

Résultat d’une recherche doctorale menée auprès de l’Université Paris 1 (Panthéon-

-Sorbonne) et de l’Università di Roma (Sapienza), l’étude a obtenu le Prix Levy-Ullmann 

de la Chancellerie des Universités de Paris en 2015.

JORDÃO, Eduardo Ferreira. Le Juge et l’administration: 

entre le contrôle et la déférence. Bruxelas: Bruylant, 2016.
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La contratación pública en América Latina, no obstante su indiscutible relevancia, 

ha escapado, como objeto de análisis, a la creciente producción de investigaciones que 

buscan identificar, con una perspectiva comparada, las distinciones y las similitudes de 

cada ordenamiento jurídico de la región.

Con el apoyo de la Universidad Externado de Colombia y de la Fondation pour le 

Droit Continental, La contratación pública en América Latina entra a colmar este vacío 

mediante la compilación de trece informes nacionales que contienen la respuesta a un 

cuestionario común por parte de estudiosos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-

bia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela.

A estos informes nacionales se suma un capítulo con perspectiva teórico-comparada 

que aborda algunos aspectos metodológicos de la investigación (1), un capítulo que cap-

tura varias de las tendencias generales de la contratación pública en América Latina (II) y 

un apéndice relativo a la actualidad europea en materia de contratación pública.

JORDÃO, Eduardo Ferreira; REIS, Tarcila. La contratación 

pública en Brasil. In: BENAVIDES, José Luis; CRUZ, Pablo 

Moreno (Orgs.). La contratación pública en América La-

tina. Bogotá: Externado, 2016. p. 181-230.

1.7 EDUARDO FERREIRA JORDÃO
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O eixo temático condutor da obra são as transformações do direito administrativo 

brasileiro, sob o foco do tema do consequencialismo e das estratégias regulatórias. O 

consequencialismo é um dos grandes assuntos do direito público contemporâneo. Por 

muito que se fale, há risco da consolidação de platitudes irrefletidas; de se estabelecer 

mais um mantra, mais um rótulo vazio para a pseudoerudição que tanto influencia o di-

reito brasileiro. No que esse consequencialismo consiste de fato? Será que a atenção às 

consequências em julgamentos trará segurança jurídica?

JORDÃO, Eduardo. A intervenção do TCU sobre editais 

de licitação não publicados: controlador ou administra-

dor. In: LEAL, Fernando; MENDONÇA, José Vicente San-

tos de (Orgs.). Transformações do direito administrati-

vo: consequencialismo e estratégias regulatórias. Rio de 

Janeiro: FGV Direito Rio, 2016. 398 pp.

1.7 EDUARDO FERREIRA JORDÃO
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“O sociólogo Gilberto Freyre afirmou que não se deveria ignorar a contribuição do 

Oriente na formação da cultura brasileira em razão das influências que exerceu sobre 

os modos hierárquicos de viver em família e em sociedade, os modos de se vestir e de 

transportar-se e que teriam afetado os modos de pensar. Freyre trata da influência orien-

tal em um sentido mais amplo de modo a abranger aquela que nos chegava a partir do 

comércio português com Goa (Índia) e Macau (China). Estas influências deram uma viva-

cidade colorida ao cotidiano brasileiro que seriam, no século XIX, combatidas pelos oci-

dentalistas brasileiros entusiasmados com os avanços do capitalismo industrial britânico. 

Freyre chega a afirmar que, apesar de oficialmente colonizado por europeus, o Brasil ‘se 

aproximava de tal modo do Oriente (...) a ponto de se haver tornado, sob vários aspectos 

de sua organização e de sua paisagem, área indecisa entre o Oriente e o Ocidente’”. A 

partir desta afirmação e da percepção singular dos chineses sobre a noção de ‘Ocidente’ 

e ‘América Latina’, o artigo discute a tendência de retorno do Brasil àquela ‘área indeci-

sa’, após um século de influência ocidental, motivada pelos atuais laços comerciais que 

posicionam a China como o primeiro parceiro comercial do Brasil desde 2009 e um dos 

que mais investem no país.”

CARVALHO, Evandro Menezes de. “‘未来之国‘ 的未来：
从 ‘模糊地带’ 重回东方”. In: 郭存海；李昀祚 (GUO, Cunhai; 

LI, Yunzuo). 中国与拉美：山海不为远 (La distancia que nos 

une: reflexiones y vivencias entre China y América Latina). 

Beijing: China Pictorial Publishing House, 2016, p. 95-102.

1.8 EVANDRO MENEZES DE CARVALHO
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O cenário jurídico brasileiro tem uma nova estrela: a TV Justiça. Ao longo da última 

década, de modo velado ou explícito, ela foi acusada de ser responsável pelos vícios 

e virtudes do STF. Afirmaram que ela teria causado a espetacularização da jurisdição 

constitucional; abalado a confiança na Corte ao transmitir, ao vivo e sem cortes, brigas 

ríspidas entre os ministros; travado a pauta ao fomentar votos longos; e, finalmente, seria 

responsável pelos julgamentos sem debates (a metáfora das “onze ilhas”). A obra busca 

enfrentar tais questões e oferecer respostas para contribuir ao aperfeiçoamento da juris-

dição constitucional brasileira. Trata-se da primeira obra monográfica sobre a TV Justiça.

O livro está dividido em três partes. Na primeira parte, analisa os argumentos contrá-

rios e favoráveis ao uso de câmeras em ambientes de tribunais. A partir dessas premissas, 

discute as práticas das cortes domésticas e internacionais que transmitem seus julgamen-

tos e apresenta um inventário dos estudos sobre a reação das pessoas quando subme-

tidas ao televisionamento em ambientes judiciais. A segunda parte trata da experiência 

brasileira de televisionamento de julgamentos, em especial dos impactos da TV Justiça 

sobre o STF. O estudo quantitativo testa as hipóteses de que os ministros teriam passa-

do a falar mais e decidir menos após o televisionamento. O estudo qualitativo debate as 

modificações na visão que o tribunal tem sobre sua própria missão institucional. A tese 

central é que o STF teria passado a incluir o público externo leigo como uma audiência re-

levante em seus julgamentos. A terceira parte tem por objeto a construção de argumen-

tos jurídicos, filosóficos e metodológicos em defesa do modelo de julgamentos adotado 

pelo STF. O trabalho foi aprovado com nota dez, distinção e louvor pela banca composta 

pelos professores doutores ministro Luís Roberto Barroso (presidente e orientador), Jo-

aquim Falcão, Ana Paula de Barcellos, Jane Reis Gonçalves Pereira e Eduardo Mendonça.

FONTE, Felipe de Melo. Jurisdição constitucional e par-

ticipação popular: o Supremo Tribunal Federal na era da 

TV Justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

1.9 FELIPE DE MELO FONTE
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FONTE, Felipe de Melo. Controle da Administração Públi-

ca. Supervisão ministerial e controle societário: três stan-

dards para limitar o uso político de estatais. In: DUBEUX, 

Bruno Teixeira; WILLEMAN, Flávio de Araújo; COSTA, 

Paolo Henrique Spilotros. (Orgs.). Rio de Janeiro: APERJ, 

2016, v. XXV, p. 275-320.
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O leitor encontrará neste livro reunião de artigos sobre diferentes perspectivas do 

futuro da jurisdição constitucional no Brasil. Resultado de projeto acadêmico desenvol-

vido na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB), inspirado pelo livro The 

Constitution in 2020, dos professores Jack Balkin e Reva Siegel, os textos que compõem 

a presente obra foram previamente discutidos entre os participantes do projeto, estan-

do, agora, o produto final à disposição do leitor. Diferenciando-se da inspiração norte-

-americana, os artigos do presente livro não se restringem a criticar determinada postura 

teórica. Os trabalhos reunidos trazem olhares distintos sobre o papel do Supremo Tri-

bunal Federal na democracia brasileira. As diferentes análises que compõem a presente 

obra certamente enriquecem o debate sobre o papel do Supremo Tribunal Federal na 

democracia brasileira.

FONTE, Felipe de Melo. Jurisdição constitucional em 

2020. Decidindo não decidir: preferências restritivas e au-

torregulação processual no Supremo Tribunal Federal. In: 

MENDES, Gilmar Ferreira; GALVÃO, Jorge Octávio Lavo-

cat; MUDROVITSCH, Rodrigo de Bittencourt (Orgs.). São 

Paulo: Saraiva, 2016. p. 1-512.
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Os sete ensaios aqui reunidos, versando temas que, direta ou indiretamente, atinem 

a institutos, categorias, modelos e métodos do Direito Privado, configuram elogiável es-

forço de produção doutrinária num campo que está a requerer — talvez mais do que 

qualquer outro no Direito — uma forte articulação entre teoria, dogmática e economia.

LEAL, Fernando A. R. Direito privado em perspectiva: te-

oria, dogmática e economia. São Paulo: Malheiros, 2016.

1.10 FERNANDO ANGELO RIBEIRO LEAL
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Os problemas relativos a desenhos institucionais em larga escala e às próprias insti-

tuições democráticas conduzem a novos marcos e desafios teóricos para o Direito Cons-

titucional contemporâneo. Este livro, que ora é submetido à apreciação da co munidade 

jurídica, surgiu de um aprofundamento de discussões teóricas de obras nacionais e inter-

nacionais dedicadas à dinâmica da atividade institucional. Os autores, na presente cole-

tânea, pretendem abordar objetos de pesquisa no âmbito das mais variadas instituições, 

relevantes para o aprimoramento do Direito e da Política.

Esta obra originou-se diretamente de debates acadêmicos no campo da disciplina 

de nominada Desenhos Constitucionais, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialmente no LETACI – Labora-

tório de Estudos Teóricos e Analíticos sobre o Comportamento das Instituições. Foram 

determinantes para o êxito e a consecução do livro os debates, interseções temáti cas 

proativas e trocas de informações constantes entre os vários grupos de pesquisa, dirigi-

dos por professores que participaram da obra. Experiências acadêmicas foram compar-

tilhadas através da formação de uma ampla rede profissional, permanente e dinâmica, 

que levou à consolidação de um verdadeiro resultado científico.

LEAL, Fernando; ARGUELHES, Diego Werneck. Dois pro-

blemas de operacionalização do argumento de capaci-

dades institucionais. In: BOLONHA, Carlos; BONIZZATO, 

Luigi; MAIA, Fabiana (Orgs.). Teoria institucional e cons-

titucionalismo contemporâneo. Curitiba: Juruá, 2016. p. 

565-578.
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O presente volume discute ‘teorias contemporâneas do direito: o direito e as incerte-

zas normativas’, a partir de uma perspectiva interdisciplinar e pluralista sobre o direito na 

sociedade contemporânea. A presente obra é o resultado de um simpósio internacional 

organizado pelos editores em março de 2015 na FGV Direito Rio e que contou com a par-

ticipação de autores brasileiros e alemães para discutir o tema em dois dias de intensa e 

rica discussão acadêmica. A reunião dos trabalhos em uma série dedicada ao ensino jurí-

dico, à metodologia de pesquisa e à formação profissional se justifica porque os ensaios 

apresentam um mosaico com a proposta de uma visão renovadora sobre como a teoria 

pode contribuir para se pensar o direito no Brasil. Além de trabalhos atuais e inéditos de 

autores consagrados no Brasil e no exterior, reunimos ensaios de jovens professores e 

pesquisadores, cujos temas e textos contêm, em seu conjunto, um novo olhar contem-

porâneo sobre a teoria do direito e que – esperamos – terá impacto nos debates de sala 

de aula, na perspectiva metodológica e no refinamento das reflexões analíticas do leitor 

da série Cadernos FGV Direito Rio.

LEAL, Fernando. Regulando a Incerteza: A Construção de 

Modelos Decisórios e os Riscos do Paradoxo da Determi-

nação. In: FORTES, Pedro; CAMPOS, Ricardo; BARBOSA, 

Samuel (Coords.). Cadernos FGV Direito Rio – Teorias 

contemporâneas do direito: o direito e as incertezas 

normativas. V. 01. Curitiba: Juruá, 2016. 338 pp.
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O eixo temático condutor da obra são as transformações do direito administrativo 

brasileiro, sob o foco do tema do consequencialismo e das estratégias regulatórias. O 

consequencialismo é um dos grandes assuntos do direito público contemporâneo. Por 

muito que se fale, há risco da consolidação de platitudes irrefletidas; de se estabelecer 

mais um mantra, mais um rótulo vazio para a pseudoerudição que tanto influencia o di-

reito brasileiro. No que esse consequencialismo consiste de fato? Será que a atenção às 

consequências em julgamentos trará segurança jurídica?

LEAL, Fernando; MENDONÇA, José Vicente Santos de 

(Orgs.). Transformações do direito administrativo: con-

sequencialismo e estratégias regulatórias. Rio de Janeiro: 

FGV Direito Rio, 2016. 398 pp.
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O eixo temático condutor da obra são as transformações do direito administrativo 

brasileiro, sob o foco do tema do consequencialismo e das estratégias regulatórias. O 

consequencialismo é um dos grandes assuntos do direito público contemporâneo. Por 

muito que se fale, há risco da consolidação de platitudes irrefletidas; de se estabelecer 

mais um mantra, mais um rótulo vazio para a pseudoerudição que tanto influencia o di-

reito brasileiro. No que esse consequencialismo consiste de fato? Será que a atenção às 

consequências em julgamentos trará segurança jurídica?

LEAL, Fernando. Inclinações pragmáticas no direito ad-

ministrativo: nova agenda, novos problemas. O caso do 

PL 349/15. In: LEAL, Fernando; MENDONÇA, José Vicente 

Santos de (Orgs.). Transformações do direito adminis-

trativo: consequencialismo e estratégias regulatórias. Rio 

de Janeiro: FGV Direito Rio, 2016. 398 pp.
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Os sete ensaios aqui reunidos, versando temas que, direta ou indiretamente, atinem 

a institutos, categorias, modelos e métodos do Direito Privado, configuram elogiável es-

forço de produção doutrinária num campo que está a requerer — talvez mais do que 

qualquer outro no Direito — uma forte articulação entre teoria, dogmática e economia.

HARTMANN, I. A. M. A autorregulação pelo código: ca-

racterísticas, impacto e limites de um novo modelo. In: 

LEAL, Fernando (Org.). Direito privado em perspectiva. 

São Paulo: Malheiros, 2016. p. 159-185.
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Este livro dialoga com a crescente produção acadêmica sobre a importância das 

interconexões institucionais para o desenvolvimento de um país. Considerando que a 

década de 1990 foi marcada, em quase todo o mundo, por um processo de privatização 

que criou agências reguladoras para determinados setores da economia, esta publicação 

da FGV Direito SP investiga se (e como) o ambiente institucional afeta e/ou determina as 

estratégias adotadas por diferentes grupos de interesse para influenciar a regulação e o 

funcionamento das agências reguladoras. Numa tentativa de oferecer uma contribuição 

a essa literatura, o livro foca especificamente no Judiciário e na sua interação com as 

agências reguladoras no Brasil.

RIBEIRO, L. M.; HARTMANN, I. A. M. A judicialização do 

direito à saúde e as mudanças institucionais no Brasil. In: 

PRADO, Mariana Mota (Org.). O Judiciário e o Estado re-

gulador. São Paulo: FGV Direito SP, 2016. p. 233-254.
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Os problemas relativos a desenhos institucionais em larga escala e às próprias insti-

tuições democráticas conduzem a novos marcos e desafios teóricos para o Direito Cons-

titucional contemporâneo. Este livro, que ora é submetido à apreciação da co munidade 

jurídica, surgiu de um aprofundamento de discussões teóricas de obras nacionais e inter-

nacionais dedicadas à dinâmica da atividade institucional. Os autores, na presente cole-

tânea, pretendem abordar objetos de pesquisa no âmbito das mais variadas instituições, 

relevantes para o aprimoramento do Direito e da Política.

Esta obra originou-se diretamente de debates acadêmicos no campo da disciplina 

de nominada Desenhos Constitucionais, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialmente no LETACI – Labora-

tório de Estudos Teóricos e Analíticos sobre o Comportamento das Instituições. Foram 

determinantes para o êxito e a consecução do livro os debates, interseções temáti cas 

proativas e trocas de informações constantes entre os vários grupos de pesquisa, dirigi-

dos por professores que participaram da obra. Experiências acadêmicas foram compar-

tilhadas através da formação de uma ampla rede profissional, permanente e dinâmica, 

que levou à consolidação de um verdadeiro resultado científico.

HARTMANN, I. A. M.; FERREIRA, L. Ao relator, tudo. O 

impacto do aumento do poder do ministro relator no Su-

premo. In: BOLONHA, Carlos; BONIZZATO, Luigi; MAIA, 

Fabiana (Orgs.). Teoria institucional e constitucionalis-

mo contemporâneo. Curitiba: Juruá, 2016.
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Na tarde do dia 05 de novembro de 2015, a barragem de Fundão, controlada pela em-

presa Samarco Mineração S.A., rompeu liberando cerca de 62 milhões de metros cúbicos 

de rejeitos de mineração. A lama de rejeitos, após destruir completamente o subdistrito 

de Bento Rodrigues e parcialmente Paracatu de Baixo e o município de Barra Longa, 

atingiu e percorreu toda a extensão do Rio Doce, alcançando, finalmente, o litoral do es-

tado do Espírito Santo. As imprecisas abrangências do desastre vêm afetando material e 

substancialmente as paisagens naturais e humanas ao longo do Rio Doce, atingindo e in-

terferindo de forma estrutural nas práticas culturais e econômicas daquelas populações 

localizadas direta ou indiretamente no trajeto da lama.

Quase um ano após a data do desastre, as suas consequências materiais e imateriais 

são imensuráveis. Os trabalhos apresentados neste livro se organizam em torno de dois 

grandes domínios: a prevenção e a reparação.

Durante o ano de concepção e produção deste livro, foram empreendidos esforços 

coletivos e específicos em torno do tema. Durante esse percurso, houve um grande nú-

mero de debates sobre o assunto, foram levantados e estudados documentos e dados 

oficiais, envolveram-se hipóteses de trabalho em bibliografias específicas e foram ouvi-

das, sobretudo, as pessoas afetadas material e substancialmente pelo desastre, além de 

suas memórias e resistências.

FALCÃO, J.; PORTO, Antônio José Maristrello; ALCÂN-

TARA, P. A. F. (Orgs.). Depois da lama: Mariana e as con-

sequências de um desastre construído. Belo Horizonte: 

Letramento, 2016.
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Este primeiro volume trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios de 

contribuições especiais, analisando as questões em face das condições econômicas do 

desenvolvimento do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do 

Estado.

O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: interseção da 

contabilidade com o direito: noções básicas; interseção da contabilidade com o direito: 

demonstrações financeiras; contribuições; normas gerais; natureza jurídica; competência; 

desvio da finalidade; espécies; contribuição previdenciária — regras gerais, segurados e 

salário de contribuição; e a contribuição previdenciária — cota patronal, desoneração da 

folha, RAT/FAP.

FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael 

Alves (Orgs.). Contribuições especiais. Rio de Janeiro: 

FGV, 2016. v. 1.

1.12 JOAQUIM DE ARRUDA FALCÃO NETO

http://lattes.cnpq.br/4841367350910524
http://lattes.cnpq.br/0368179795316496
http://lattes.cnpq.br/9311883841949211
http://lattes.cnpq.br/9311883841949211


ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2016

FGV DIREITO RIO 47

Este segundo volume trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios de 

contribuições especiais, analisando as questões em face das condições econômicas do 

desenvolvimento do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do 

Estado.

O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: PIS/Cofins; con-

tribuições de intervenção no domínio econômico; e contabilidade tributária: PIS, Cofins 

e Cide.

FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael 

Alves (Orgs.). Contribuições especiais. Rio de Janeiro: 

FGV, 2016. v. 2.
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A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios de normas gerais de 

Direito Tributário, analisando as questões em face das condições econômicas do desen-

volvimento do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do Estado.

O material apresentado neste primeiro volume abrange assuntos relevantes, como: 

normas tributárias — fontes; vigência e aplicação; interpretação e integração; obrigação 

tributária; responsabilidade tributária; e lançamento: princípio e modalidades.

FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael 

Alves (Orgs.). Normas gerais de direito tributário. Rio de 

Janeiro: FGV, 2016. v. 1.
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A obra aborda, de forma didática e clara, os conceitos e princípios de normas ge-

rais de Direito Tributário, analisando as questões em face das condições econômicas 

do desenvolvimento do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do 

Estado.

O material apresentado neste segundo volume abrangerá assuntos relevantes, 

como: suspensão; extinção; pagamento; pagamento indevido; consignação em paga-

mento; extinção; compensação; transação; remissão; dação em pagamento; extinção; 

prescrição e decadência; exclusão; garantias e privilégios; administração tributária; cer-

tidões; fiscalização.

FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael 

Alves (Orgs.). Normas gerais de direito tributário. Rio de 

Janeiro: FGV, 2016. v. 2.
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Este volume dedicado ao estudo de tributação internacional e planejamento tributá-

rio tem origem em profunda pesquisa e sistemática consolidação dos materiais de aula 

acerca de temas que despertam crescente interesse no meio jurídico e reclamam mais 

atenção dos estudiosos do direito. A intenção da Escola de Direito do Rio de Janeiro da 

Fundação Getulio Vargas é tratar de questões atuais sobre o tema, aliando a dogmática e 

a pragmática jurídicas. A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios 

de tributação internacional e planejamento tributário, analisando as questões em face 

das condições econômicas do desenvolvimento do país e das discussões recentes sobre 

o processo de reforma do Estado.

FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael 

Alves (Orgs.). Tributação internacional e planejamento 

tributário. Rio de Janeiro: FGV, 2016.

1.12 JOAQUIM DE ARRUDA FALCÃO NETO

http://lattes.cnpq.br/4841367350910524
http://lattes.cnpq.br/0368179795316496
http://lattes.cnpq.br/9311883841949211
http://lattes.cnpq.br/9311883841949211


ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2016

FGV DIREITO RIO 51

Este volume dedicado ao estudo de tributação sobre renda tem origem em profunda 

pesquisa e sistemática consolidação dos materiais de aula acerca de temas que desper-

tam crescente interesse no meio jurídico e reclamam mais atenção dos estudiosos do 

direito. A intenção da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas 

é tratar de questões atuais sobre o tema, aliando a dogmática e a pragmática jurídicas. 

A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios de tributação sobre 

renda, analisando as questões em face das condições econômicas do desenvolvimento 

do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do Estado. O material 

aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: IR — estrutura: elemento mate-

rial, elemento temporal e elemento espacial; IR — estrutura: elemento quantitativo e ele-

mento subjetivo; IRPJ — apuração do tributo: lucro presumido, lucro arbitrado, simples 

e lucro real; IRPJ — apuração do tributo: receitas e despesas; contabilidade tributária no 

IR — métodos de antecipação: estimativa e balancete de suspensão e redução, aprovei-

tamento de prejuízo fiscal e registro dos saldos de despesa no IRPJ e IR diferido; conta-

bilidade tributária no IR — efeitos contábeis introduzidos pela Lei nº 12.973/2014 e análise 

da dedutibilidade de despesas e impactos contábeis.

FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael 

Alves (Orgs.). Tributação sobre renda. Rio de Janeiro: 

FGV, 2016. v. 1.
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Este segundo volume dedicado ao estudo de tributação sobre renda tem origem em 

profunda pesquisa e sistemática consolidação dos materiais de aula acerca de temas que 

despertam crescente interesse no meio jurídico e reclamam mais atenção dos estudiosos 

do direito. A intenção da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas 

é tratar de questões atuais sobre o tema, aliando a dogmática e a pragmática jurídicas.

A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios de tributação sobre 

renda, analisando as questões em face das condições econômicas do desenvolvimento 

do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do Estado.

O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: 1) IRPJ — ques-

tões específicas e tributação das operações financeiras; IR — Imposto de Renda de Pes-

soas Físicas; IR — incentivos fiscais; e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael 

Alves (Orgs.). Tributação sobre renda. Rio de Janeiro: 

FGV, 2016. v. 2.
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Os sete ensaios aqui reunidos, versando temas que, direta ou indiretamente, atinem 

a institutos, categorias, modelos e métodos do Direito Privado, configuram elogiável es-

forço de produção doutrinária num campo que está a requerer — talvez mais do que 

qualquer outro no Direito — uma forte articulação entre teoria, dogmática e economia.

WERNER, J. G. V. Adesão, abusividade e vulnerabilidade: 

uma vinculação necessária? In: LEAL, Fernando (Org.). 

Direito privado em perspectiva: teoria, dogmática e eco-

nomia. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 187-200.
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A obra que ora se apresenta revela-se à altura do mister de entregar à comunidade 

jurídica textos de grande densidade filosófica, acadêmica e científica em torno do tema 

“segurança jurídica e protagonismo judicial”, ao mesmo tempo em que rende as devidas 

homenagens ao magistrado, ao acadêmico, ao jurista Carlos Mario da Silva Velloso. Co-

roa de êxito as belíssimas homenagens que a ele prestaram o Tribunal de Justiça do Es-

tado do Rio de Janeiro, a Fundação Getulio Vargas e a Harvard Law School Association 

of Brazil, consagrando à posteridade um ser humano afável, generoso e íntegro que, no 

exercício de sua função jurisdicional, soube, como poucos, conciliar a missão de interpre-

tar o direito harmonizando os valores justiça e segurança jurídica.

MARIANO, L. Rapidez ou qualidade? Segurança ou de-

cisionismo? Dilemas da jurisdição contemporânea. In: 

RÊGO, W. Segurança jurídica e protagonismo judicial: 

desafios em tempo de incertezas — Estudos Jurídicos em 

Homenagem ao Ministro Carlos Mario da Silva Velloso. Rio 

de Janeiro: Editora GZ, 2016.
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“Esta obra, de extraordinário valor, tem como características a erudição e a atualida-

de dos temas analisados, neste momento em que a Nova Lei de Falências e de Recupe-

ração de Empresas (Lei nº 11.101/2005) completa oito anos de vigência. Os autores des-

tacam que a Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas adotou os seguintes 

princípios basilares: preservação da empresa; separação dos conceitos de empresa e de 

empresário, recuperação das sociedades e empresários recuperáveis; retirada do merca-

do de sociedades ou empresária não recuperável, proteção aos trabalhadores, redução 

do custo do crédito no Brasil, celeridade e eficiência dos processos judiciais, segurança 

jurídica e a participação ativa dos credores.” (Paulo Penalva Santos)

“Ao mérito pela escolha temática soma-se a excelência dos autores em promover 

uma pesquisa extensa, profunda e atual da jurisprudência pátria em matéria de recupera-

ção judicial de empresas. A vastidão da análise fica evidente pelas referências a decisões 

de tribunais de justiça de todas as regiões do Brasil, além daquelas já proferidas pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Oferece-se, assim, aos leitores a oportunidade ímpar de 

conhecer entendimentos judiciais já consolidados e outros ainda recentes e difusos, que 

poderão dar a tônica da matéria em um futuro próximo. Outrossim, a pesquisa ostenta 

a virtude de apontar os fundamentos (ratio decidendi) das decisões mencionadas, não 

se contentando em registrar apenas sua conclusão (holding), o que facilita sobremaneira 

a compreensão da racionalidade que as inspirou. Trata-se de pesquisa singular e verda-

deiramente inspiradora para novos trabalhos acadêmicos na área.” (ministro Luiz Fux)

AYOUB, Luiz Roberto; CAVALI, C. A construção jurispru-

dencial da recuperação judicial de empresas. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2016.

1.15 LUIZ ROBERTO AYOUB
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O tema geral deste livro é o Código de Processo Civil de 2015. Cheio de novidades, 

que estimulam nossa reflexão e nos fazem buscar soluções para os problemas concretos 

por elas gerados, o Código é uma conquista da sociedade brasileira, pois, desde o ante-

projeto, gerado pela Comissão de Juristas para tanto designada pela Mesa do Senado da 

República, houve imenso esforço para simplificar a prestação da atividade jurisdicional. 

Os trabalhos são primorosos, escritos por processualistas de primeira grandeza, preocu-

pados em oferecer soluções reais para problemas concretos.

AYOUB, Luiz Roberto; JATAHY, C. R.; ALMEIDA, D. A. R. 

Reflexões sobre o Novo Código de Processo Civil. Rio de 

Janeiro: FGV, 2016.

1.15 LUIZ ROBERTO AYOUB

http://lattes.cnpq.br/2419621321427086


ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2016

FGV DIREITO RIO 57

A presente obra examina a sistemática dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no 

âmbito da tributação do lucro das empresas brasileiras pelo Imposto de Renda das Pes-

soas Jurídicas (IRPJ). A proposta é tratar a matéria de forma inovadora, tendo em vista 

que compreenderá diferentes ângulos que se complementam entre si: econômico-finan-

ceiro, histórico, comparativo e jurídico-legal.

O assunto é relevante na medida em que o Brasil pode ser considerado um labora-

tório na aplicação dos JCP: foi um dos primeiros países a implementar tal instituto, já 

previsto na teoria e na literatura internacional e que até hoje foi colocado em prática por 

apenas poucos países.

Nestes mais de vinte anos de vigência dos JCP no Brasil, o assunto foi pouco estuda-

do, tanto do ponto de vista conceitual e teórico quanto do ponto de vista empírico. Esta 

obra pretende contribuir para suprir essa lacuna, trazendo debates conceituais relevan-

tes bem como levantamentos de dados empíricos para analisar a questão. Procura-se, 

com isso, resgatar as origens do instituto, na teoria e no contexto mundial e nacional, e 

também traçar um perfil de como os JCP são utilizados pelas empresas.

Além disso, serão analisados o tratamento e as consequências nas contas públicas, 

bem como o impacto de possíveis mudanças no instituto. Dessa forma, visa prestar sub-

sídios técnicos tanto para os participantes do mercado de capitais quanto para os for-

muladores de políticas públicas para se posicionarem, no caso de, eventualmente, serem 

propostas mudanças na tributação das rendas das empresas brasileiras.

AFONSO, J. R.; ROCHA, M. S. Tributação da renda das 

pessoas jurídicas no Brasil e os juros sobre o capital pró-

prio. Curitiba: Juruá, 2016.
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O superendividamento dos consumidores de crédito vem se tornando uma preocu-

pação central em quase todas as sociedades nas quais o crédito ofertado às pessoas 

físicas tornou-se amplamente disponível e democratizado. Nesse contexto de ampliação 

e de complexização das relações de crédito, novas práticas e estratégias econômicas 

surgem, estimulando o debate acerca de novos mecanismos de regulação do sistema 

bancário, além de suscitar medidas para prevenir e aliviar processos de endividamento 

excessivo das pessoas físicas.

Esta obra oferece, a partir de uma base de dados de abrangência nacional, diferentes 

perspectivas e problemáticas em torno do superendividamento do consumidor de cré-

dito no Brasil, procurando revelar e relacionar as suas causas, extensões e repercussões 

na economia doméstica dos brasileiros.

Os resultados empíricos e conceituais apresentados fornecerão importantes bases 

para o enfrentamento do tema por pesquisadores, advogados, magistrados, enfim, por 

operadores do Direito, influenciando, direta e indiretamente, na construção de políticas 

públicas de prevenção e de regulação em torno do acesso ao crédito.

PORTO, A. J. M.; BORGES, D.; ROCHA, M. S.; SAMPAIO, 

Patrícia (Orgs.). Superendividamento no Brasil. v. 2. Curi-

tiba: Juruá, 2016.
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O projeto brinda a comunidade jurídica com densas monografias de expoentes do 

Direito Tributário pátrio, entre os quais juízes, procuradores da República, professores 

universitários e advogados. São analisados, sob a perspectiva da interpretação constitu-

cional e legal, o Sistema Constitucional Tributário e o Código Tributário Nacional, assim 

como a legislação tributária de âmbito nacional e federativa, da forma mais abrangente 

possível. Com efeito, a densidade cultural da obra aliada à sua dogmática pouco tradicio-

nal permite-nos, uma vez mais, entrever vida longa e renovada a essa festejada iniciativa 

tributária que nos lega a editora, por meio da genialidade de seus coordenadores Marcus 

Lívio Gomes e Leonardo Pietro Antonelli, com um denso e incomparável Curso de Direito 

Tributário Brasileiro.

ROCHA, M. S.; CATAO, M. A. V. Imposto sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza, Imposto de Renda das 

Pessoas Físicas (IRPF) e Imposto de Renda das Pessoas 

Jurídicas (IRPJ). In: GOMES, Marcus Lívio; ANTONELLI, 

Leonardo Pietro (Orgs.). Curso de direito tributário bra-

sileiro. v. 2. São Paulo: Almedina, 2016. p. 63-89.
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O superendividamento dos consumidores de crédito vem se tornando uma preocu-

pação central em quase todas as sociedades nas quais o crédito ofertado às pessoas 

físicas tornou-se amplamente disponível e democratizado. Nesse contexto de ampliação 

e de complexização das relações de crédito, novas práticas e estratégias econômicas 

surgem, estimulando o debate acerca de novos mecanismos de regulação do sistema 

bancário, além de suscitar medidas para prevenir e aliviar processos de endividamento 

excessivo das pessoas físicas.

Esta obra oferece, a partir de uma base de dados de abrangência nacional, diferentes 

perspectivas e problemáticas em torno do superendividamento do consumidor de cré-

dito no Brasil, procurando revelar e relacionar as suas causas, extensões e repercussões 

na economia doméstica dos brasileiros.

Os resultados empíricos e conceituais apresentados fornecerão importantes bases 

para o enfrentamento do tema por pesquisadores, advogados, magistrados, enfim, por 

operadores do Direito, influenciando, direta e indiretamente, na construção de políticas 

públicas de prevenção e de regulação em torno do acesso ao crédito.

ROCHA, M. S. A tributação como regulação do mercado 

de crédito: extrafiscalidade e percepção do endividado. 

In: PORTO, Antônio; BORGES, Danielle; LUKIC, Melina; 

SAMPAIO, Patrícia (Orgs.). Superendividamento no Bra-

sil. v. 2. Curitiba: Juruá, 2016. p. 121-153.
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Quanto mais os jornais publicam “O Supremo Tribunal Federal”, mais o leitor quer 

saber “O que isso significa? Quem são esses 11? Por quê? Pode isso?”. Mesmo com as 

imagens da TV Justiça, não é fácil compreender o que está em jogo. Faltam traduções 

do que dizem e decidem os ministros. O projeto Supra: Supremo Interpretado foi criado 

para atuar nesse espaço. O leitor tem em mãos a reunião dos artigos publicados ao longo 

do ano de 2015 no âmbito do Supra, em parceria com o JOTA. Pode ser lido como um 

diário crítico dos principais problemas, temas e impasses enfrentados pelo Supremo em 

um ano delicado para a vida nacional. Reflete, também, tentativas de repensar, de sessão 

do Supremo a sessão do Supremo, a maneira pela qual pensamos o funcionamento de 

nossas instituições.

AFONSO, J. R.; ROCHA, M. S. Mitos e verdades sobre as 

“pedaladas fiscais”. In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, 

Diego W.; RECONDO, Felipe (Orgs.). O Supremo em 

2015. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2016. p. 147-149.
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Quanto mais os jornais publicam “O Supremo Tribunal Federal”, mais o leitor quer 

saber “O que isso significa? Quem são esses 11? Por quê? Pode isso?”. Mesmo com as 

imagens da TV Justiça, não é fácil compreender o que está em jogo. Faltam traduções 

do que dizem e decidem os ministros. O projeto Supra: Supremo Interpretado foi criado 

para atuar nesse espaço. O leitor tem em mãos a reunião dos artigos publicados ao longo 

do ano de 2015 no âmbito do Supra, em parceria com o JOTA. Pode ser lido como um 

diário crítico dos principais problemas, temas e impasses enfrentados pelo Supremo em 

um ano delicado para a vida nacional. Reflete, também, tentativas de repensar, de sessão 

do Supremo a sessão do Supremo, a maneira pela qual pensamos o funcionamento de 

nossas instituições.

ROCHA, M. S. Um estado de exceção fiscal? In: FALCÃO, 

Joaquim; ARGUELHES, Diego W.; RECONDO, Felipe 

(Orgs.). O Supremo em 2015. Rio de Janeiro: FGV Direito 

Rio, 2016. p. 151-152.
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Este livro está dividido em três partes e reúne textos de autores nacionais e inter-

nacionais que trataram direta ou indiretamente do tema relativo aos diálogos judiciais. 

Esse, de fato, é um tema atual que está inserido no amplo contexto da internacionali-

zação do direito e das relações humanas. Considerando-se a pluralidade da temática, 

quanto às suas variadas formas de expressão, tanto horizontais, verticais e transversais, 

a obra, no seu conjunto, é comum que se dedica a analisar em que medida os diálogos 

entre juízes ou, mas simplesmente as trocas de comunicação entre os atores jurídicos, 

contribuem ou não para harmonizar a aplicação do direito internacional dos direitos hu-

manos. Com efeito, o problema da prova e da verdade, a perspectiva de construção da 

justiça universal, as aproximações entre as Cortes Supremas e as Cortes de Direitos entre 

essas últimas Cortes, a ascensão das Cortes Constitucionais e a da jurisdição internacio-

nal penal, o debate sobre a pena de morte são alguns dos enfrentamentos teóricos que 

esse livro propõe.

DIAS, R.; MOHALLEM, M. F. O diálogo jurisdicional sobre 

direitos humanos e a ascensão da rede global de cortes 

constitucionais. In: PIOVESAN, Flávia; SALDANHA, Jânia 

Maria Lopes (Orgs.). Diálogos jurisdicionais e direitos hu-

manos. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016. p. 230-265.
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O livro apresenta uma proposta de normatização das diferentes espécies de proces-

sos administrativos que tramitam nas agências reguladoras federais. Trata-se de uma 

coletânea de artigos que fornece fundamentação doutrinária para o anteprojeto de lei 

sugerido ao final. A pesquisa, realizada no âmbito do Mestrado Acadêmico em Direito da 

Regulação da FGV Direito Rio, busca trazer uma contribuição para o aprimoramento do 

arcabouço jurídico que embasa o exercício das funções regulatórias no país.

GUERRA, Sérgio; SAMPAIO, P. R. P. (Orgs.). Processo ad-

ministrativo nas agências reguladoras: uma proposta de 

disciplina legislativa. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2016.
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O superendividamento dos consumidores de crédito vem se tornando uma preocu-

pação central em quase todas as sociedades nas quais o crédito ofertado às pessoas 

físicas tornou-se amplamente disponível e democratizado. Nesse contexto de ampliação 

e de complexização das relações de crédito, novas práticas e estratégias econômicas 

surgem, estimulando o debate acerca de novos mecanismos de regulação do sistema 

bancário, além de suscitar medidas para prevenir e aliviar processos de endividamento 

excessivo das pessoas físicas.

Esta obra oferece, a partir de uma base de dados de abrangência nacional, diferentes 

perspectivas e problemáticas em torno do superendividamento do consumidor de cré-

dito no Brasil, procurando revelar e relacionar as suas causas, extensões e repercussões 

na economia doméstica dos brasileiros.

Os resultados empíricos e conceituais apresentados fornecerão importantes bases 

para o enfrentamento do tema por pesquisadores, advogados, magistrados, enfim, por 

operadores do Direito, influenciando, direta e indiretamente, na construção de políticas 

públicas de prevenção e de regulação em torno do acesso ao crédito.

PORTO, A. C. Maristrello; BORGES, D.; LUKIC, M. S. R.; 

SAMPAIO, P. R. P. (Orgs.). Superendividamento no Brasil. 

v. 2. Curitiba: Juruá, 2016.
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O superendividamento dos consumidores de crédito vem se tornando uma preocu-

pação central em quase todas as sociedades nas quais o crédito ofertado às pessoas 

físicas tornou-se amplamente disponível e democratizado. Nesse contexto de ampliação 

e de complexização das relações de crédito, novas práticas e estratégias econômicas 

surgem, estimulando o debate acerca de novos mecanismos de regulação do sistema 

bancário, além de suscitar medidas para prevenir e aliviar processos de endividamento 

excessivo das pessoas físicas.

Esta obra oferece, a partir de uma base de dados de abrangência nacional, diferentes 

perspectivas e problemáticas em torno do superendividamento do consumidor de cré-

dito no Brasil, procurando revelar e relacionar as suas causas, extensões e repercussões 

na economia doméstica dos brasileiros.

Os resultados empíricos e conceituais apresentados fornecerão importantes bases 

para o enfrentamento do tema por pesquisadores, advogados, magistrados, enfim, por 

operadores do Direito, influenciando, direta e indiretamente, na construção de políticas 

públicas de prevenção e de regulação em torno do acesso ao crédito.

PORTO, A. C. Maristrello; BORGES, D.; LUKIC, M. S. R.; 

SAMPAIO, P. R. P. (Orgs.). Superendividamento no Brasil. 

v. 2. Lisboa: Juruá, 2016.
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O artigo apresenta um panorama das reformas regulatórias vivenciadas pelo país 

desde o processo de desestatização dos anos 1990 até o advento da Medida Provisória 

579/2012. Sustenta-se que o setor elétrico brasileiro necessita de aprimoramentos regu-

latórios que sejam capazes de levar o país a um equilíbrio entre objetivos de curto prazo, 

geralmente associados à modicidade tarifária, e de longo prazo, garantindo-se seguran-

ça do suprimento e remuneração adequada aos investidores.

DUTRA, J. C.; LOPES, E. D. G.; SAMPAIO, P. R. P. Twenty 

Years of Regulation in the Brazilian Electricity Sector. In: 

FAN, Yongming; PAN, Zhongqi; PEREIRA, Lia Baker Valls; 

VELOSO, Fernando (Orgs.). Infrastructure — Perspecti-

ves of Brazil and China (original title in Chinese). Shangai: 

Ewen, 2016. p. 360-379.
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O superendividamento dos consumidores de crédito vem se tornando uma preocu-

pação central em quase todas as sociedades nas quais o crédito ofertado às pessoas 

físicas tornou-se amplamente disponível e democratizado. Nesse contexto de ampliação 

e de complexização das relações de crédito, novas práticas e estratégias econômicas 

surgem, estimulando o debate acerca de novos mecanismos de regulação do sistema 

bancário, além de suscitar medidas para prevenir e aliviar processos de endividamento 

excessivo das pessoas físicas.

Esta obra oferece, a partir de uma base de dados de abrangência nacional, diferentes 

perspectivas e problemáticas em torno do superendividamento do consumidor de cré-

dito no Brasil, procurando revelar e relacionar as suas causas, extensões e repercussões 

na economia doméstica dos brasileiros.

Os resultados empíricos e conceituais apresentados fornecerão importantes bases 

para o enfrentamento do tema por pesquisadores, advogados, magistrados, enfim, por 

operadores do Direito, influenciando, direta e indiretamente, na construção de políticas 

públicas de prevenção e de regulação em torno do acesso ao crédito.

SAMPAIO, P. R. P.; PORTO, A. C. Maristrello. Perfil do supe-

rendividado brasileiro: uma pesquisa empírica. In: PORTO, 

A; BORGES, D; LUKIC, M; SAMPAIO, P. (Orgs.). Superen-

dividamento no Brasil. v. 2. Curitiba: Juruá, 2016. p. 35-67.
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O direito da energia é um processo de construção de um conhecimento jurídico pragmá-

tico. Ao longo dos últimos anos, vem sendo produzida no Brasil uma regulação legislativa e 

infralegislativa muito ampla no setor da energia elétrica. Como resultado, a sociedade brasi-

leira passou a conviver com uma extensa regulação, sobre temas muito diversos, mas sem 

uma meditação sistêmica e organizada sobre esses temas. O resultado tem sido dramático. 

Não apenas para os próprios operadores do direito, mas para a sociedade em seu conjunto. 

A ausência de meditação doutrinária acarreta a inexistência de discussões científicas e, mes-

mo, políticas sobre o conteúdo da regulação existente. Os dois primeiros volumes da série 

“Temas Relevantes no Direito de Energia Elétrica” propiciaram a sistematização de questões 

essenciais e relevantes. Mas há muito ainda por ser discutido, desenvolvido e analisado. Daí 

a importância desse terceiro volume. Nele, são examinados temas de direito constitucional, 

relacionados com os limites da competência da ANEEL. Há, também, questões de Direito Ad-

ministrativo especial, tal como a disciplina dos contratos de concessão, revisões e segurança 

jurídica, além de matéria de direito tributário, envolvendo a tributação da comercialização da 

energia elétrica. Há abordagens de direito econômico, versando sobre a análise de impacto 

regulatório e da renovação das concessões no setor elétrico, e de direito ambiental, versando 

sobre licenciamento. São trabalhos essenciais para o progresso do Direito de Energia Elétri-

ca. Fábio Amorim da Rocha, exímio especialista no setor, que abrilhanta a coordenação da 

obra com sua extensa atuação profissional e acadêmica no Direito de Energia Elétrica, reúne 

mais uma vez um time de especialistas da Academia e do Mercado comprometidos com 

o enfoque último consagrado no art. 3º da CF/1988 de promover a dignidade humana de 

todos, sem distinção alguma, eliminar a miséria, reduzir as desigualdades e assegurar o de-

senvolvimento econômico e social, pois nada disso é possível sem o fornecimento universal 

de energia elétrica e sem segurança jurídica. Cada um dos autores dos trabalhos coletados 

nessa obra respondeu a esse chamamento da sociedade brasileira contribuindo com temas 

relevantes para uma nova etapa do Direito de Energia Elétrica no Brasil.

DUTRA, J. C.; SAMPAIO, P. R. P.; KAIRO, M. A jurisprudên-

cia do TCU sobre o setor elétrico — uma análise da juris-

prudência do Tribunal sobre as políticas públicas setoriais 

nos últimos cinco anos (2012-2016). In: DA ROCHA, Fábio 

Amorim (Org.). Temas relevantes no direito de energia 

elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2016. p. 405-432.
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A (ausência de) efetiva autonomia financeira tem sido um dos mais polêmicos temas 

envolvendo as agências reguladoras no país. Os artigos que compõem esta obra são re-

sultantes de pesquisa realizada em 2016 no âmbito do Mestrado em Direito da Regulação 

da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio). A proposta iniciou-se 

a partir de constatação de que a autonomia financeira constitui (ou deveria constituir) 

uma dimensão relevante da autonomia reforçada das agências reguladoras, caracteriza-

das, em suas respectivas leis de criação, como “autarquias em regime especial”. A hipó-

tese sobre a qual se debruçou o grupo de pesquisa consistia em que referida autonomia 

reforçada, embora legalmente prevista, seria significativamente restringida em decorrên-

cia de normas de natureza financeira e orçamentária. A relevância e a atualidade do tema 

são ilustradas por decisões do Tribunal de Contas da União (TCU) que, ao menos em 

duas oportunidades, sublinharam a ausência de autonomia financeira das agências regu-

ladoras federais. A oportunidade da realização deste livro decorreu da pouca literatura 

nacional dedicada especificamente ao tema. Com a publicação deste livro, o Programa 

de Mestrado em Direito da Regulação da FGV Direito Rio dá continuidade à sua missão 

de contribuir para o pensamento crítico em torno da regulação da atividade econômica. 

Certamente, as controvérsias acerca da extensão e dos limites da autonomia financeira 

das agências reguladoras não se esgotam com esta obra, mas entendemos que os arti-

gos que se seguem compõem um rico conjunto de diferentes dimensões do problema 

que deverão ser consideradas no seu enfrentamento, podendo, inclusive, contribuir para 

os debates parlamentares relativamente às propostas legislativas ora em tramitação.

SAMPAIO, Patrícia; GUERRA, Sérgio (Orgs.). Autonomia 

financeira das agências reguladoras. Curitiba: Juruá, 

2016. 230 pp.
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This book provides an up-to-date and comprehensive analysis of Latin American ca-

ses brought before the International Court of Justice, demonstrating state practices and 

litigation at the international level. It does so by providing summaries of all contentious 

cases submitted by or against Latin American states before the Court in order to illustra-

te case law, and is organized according to specific subjects to highlight the contribution 

of Latin American states to the peaceful settlement of disputes and to international law 

in general. Furthermore, the book is enhanced by informative tables and graphs detai-

ling the participation of Latin American states and judges in cases presented before the 

International Court of Justice, and includes a general and specific bibliography devoted 

to all the cases evaluated.

The chapters presented here fill existing gaps in the literature and will be of use to 

an international audience, including academic libraries, the judiciary (both national and 

international), practitioners of international law, government institutions, academics, and 

students alike. It will also be of interest to anyone investigating international dispute re-

solution, particularly Latin American academics and practitioners.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz; BRANDÃO, Júlia; WEIN-

GARTNER, A. A Latin American Guide to the Internatio-

nal Court of Justice Case Law. Cambridge: Cambridge 

Scholars, 2016.
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Apresento ao leitor o sexto volume da Revista do Programa de Direito da União Eu-

ropeia. O livro constitui uma publicação dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos 

inscritos e selecionados na Cátedra Jean Monnet da FGV Direito Rio. A FGV Direito Rio 

é uma das poucas instituições de Ensino Superior do Brasil eleitas para contar com o 

apoio institucional e financeiro da Comissão Europeia. A Cátedra Jean Monnet segue na 

linha do anterior Módulo Jean Monnet e é composta por diversas atividades no âmbito 

do ensino e pesquisa do Direito da União Europeia, bem como de outros sistemas de 

integração sob a ótica comparada. Entre as atividades da Cátedra, oferecemos o curso 

sobre “Regionalismo Comparado”, inovador, realizado no âmbito do Programa Erasmus 

+ da Comissão Europeia, que se insere no objetivo do bloco de estimular o ensino, a pes-

quisa e a reflexão de temas relacionados à integração europeia em instituições de Ensino 

Superior dentro e fora da União. É com este objetivo que é publicado o sexto volume da 

Revista, que conta com trabalhos de alunos internos e externos à FGV Direito Rio.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Revista do Programa de 

Direito da União Europeia. n. 6. Rio de Janeiro: FGV Di-

reito Rio, 2016.
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Apresento ao leitor o sétimo volume da Revista do Programa de Direito da União Eu-

ropeia. O livro constitui uma publicação dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos 

inscritos e selecionados na Cátedra Jean Monnet da FGV Direito Rio. A FGV Direito Rio 

é uma das poucas instituições de Ensino Superior do Brasil eleitas para contar com o 

apoio institucional e financeiro da Comissão Europeia. A Cátedra Jean Monnet segue na 

linha do anterior Módulo Jean Monnet e é composta por diversas atividades no âmbito 

do ensino e pesquisa do Direito da União Europeia, bem como de outros sistemas de in-

tegração sob a ótica comparada. Entre as atividades da Cátedra, oferecemos o curso de 

“Regionalismo Comparado”, inovador, realizado no âmbito do Programa Erasmus + da 

Comissão Europeia, que se insere no objetivo do bloco de estimular o ensino, a pesquisa 

e a reflexão de temas relacionados à integração europeia em instituições de Ensino Su-

perior dentro e fora da União. É com este objetivo que é publicado o sétimo volume da 

Revista, com trabalhos de alunos internos e externos da FGV Direito Rio.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Revista do Programa de 

Direito da União Europeia. n. 7. Rio de Janeiro: FVG, 2016.
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This book aims at evaluating the contribution of Latin America to the development 

of international law at the International Court of Justice (ICJ). This contemporary appro-

ach to international adjudication includes the historical contribution of the region to the 

development of international law through the emergence of international jurisdictions, as 

well as the procedural and material contribution of the cases submitted by or against La-

tin American states to the ICJ to the development of international law. The project then 

conceives international jurisdictions from a multifunctional perspective, which encom-

passes the Court as both an instrument of the parties and an organ of a value-based in-

ternational community. This shows how Latin American states have become increasingly 

committed to the peaceful settlement of disputes and to the promotion of international 

law through adjudication. It culminates with an expansion of the traditional understan-

ding of the function of the ICJ by Latin American states, including an analysis of existing 

challenges in the region.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz; SOREL, Jean-Marc (Org.). 

Latin America and the International Court of Justice: 

Contributions to International Law. USA: Routledge, 2016.
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This book analyses multilateral, bilateral, trilateral and regional mechanisms of dispute 

settlement. It covers 13 different courts and tribunals with specific emphasis on highly 

understudied regions and regimes.

After an initial individual analysis of each of the tribunals, the book will compare the 

different mechanisms. The most recent developments in international adjudication will 

be particularly studied. The volume is mainly based on legal analysis with further contri-

butions from political scientists and philosophers.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. The Legitimacy of Inter-

national Trade Tribunals: the Case of Mercosur. In: ULFS-

TEIN, G.; RUIZ-FABRI, H.; HOWSE, R. (Orgs.). Legitimacy 

of International Trade Tribunals. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2016.
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This book aims at evaluating the contribution of Latin America to the development 

of international law at the International Court of Justice (ICJ). This contemporary appro-

ach to international adjudication includes the historical contribution of the region to the 

development of international law through the emergence of international jurisdictions, as 

well as the procedural and material contribution of the cases submitted by or against La-

tin American states to the ICJ to the development of international law. The project then 

conceives international jurisdictions from a multifunctional perspective, which encom-

passes the Court as both an instrument of the parties and an organ of a value-based in-

ternational community. This shows how Latin American states have become increasingly 

committed to the peaceful settlement of disputes and to the promotion of international 

law through adjudication. It culminates with an expansion of the traditional understan-

ding of the function of the ICJ by Latin American states, including an analysis of existing 

challenges in the region.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Introduction: Latin Ameri-

ca and the Peaceful Settlement of International Disputes. 

In: WOJCIKIEWICZ ALMEIDA, P.; SOREL, J.M. (Orgs.). La-

tin America and the International Court of Justice: Con-

tributions to International Law. USA: Routledge, 2016.
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ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Imunidades jurisdicionais 

do Estado (Alemanha vs. Itália; intervenção da Grécia). 

In: RORIZ, João Henrique Ribeiro; AMARAL JÚNIOR, Al-

berto do (Orgs.). O direito internacional em movimento: 

jurisprudência internacional comentada. Brasília: Instituto 

Brasiliense de Direito Civil Grupo de Pesquisa Crítica e Di-

reito Internacional Brasília, 2016. p. 164-183.

1.19 PAULA WOJCIKIEWICZ ALMEIDA

http://lattes.cnpq.br/0798538580002513


ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2016

FGV DIREITO RIO 78

Este livro é uma coletânea de textos que inspiraram e resultaram do encontro intitu-

lado “Direito Global e suas Alternativas Metodológicas”, realizado em 2011 e 2014. Esses 

encontros promoveram o diálogo entre professores e pesquisadores em Direito Interna-

cional e áreas afins, de diversas instituições de ensino no Brasil, para sessões de trabalho 

sobre métodos de ensino e pesquisa em Direito Internacional, a partir de experiências 

locais, assim como sobre o processamento das transformações que a disciplina passou 

recentemente no Brasil.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Direito internacional e ci-

nema: uma experiência didática. In: BADIN, Michelle Rat-

ton Sanchez; VENTURA, Deisy de Freitas Lima (Orgs.). 

Direito global e suas alternativas metodológicas: primei-

ros passos. São Paulo: FGV Direito SP, 2016.
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Este primeiro volume trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios de 

contribuições especiais, analisando as questões em face das condições econômicas do 

desenvolvimento do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do 

Estado.

O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: interseção da 

contabilidade com o direito: noções básicas; interseção da contabilidade com o direito: 

demonstrações financeiras; contribuições; normas gerais; natureza jurídica; competên-

cia; desvio da finalidade; espécies; contribuição previdenciária — regras gerais, segura-

dos e salário de contribuição; e contribuição previdenciária — cota patronal, desoneração 

da folha, RAT/FAP.

ALMEIDA, Rafael Alves; FALCÃO, Joaquim; GUERRA, 

Sérgio (Orgs.). Contribuições especiais. v. 1. Rio de Janei-

ro: FGV, 2016.
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Este segundo volume trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios de 

contribuições especiais, analisando as questões em face das condições econômicas do 

desenvolvimento do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do 

Estado.

O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: PIS/Cofins; con-

tribuições de intervenção no domínio econômico; e contabilidade tributária: PIS, Cofins 

e Cide.

ALMEIDA, Rafael Alves; FALCÃO, Joaquim; GUERRA, 

Sérgio (Orgs.). Contribuições especiais. v. 2. Rio de Ja-

neiro: FGV, 2016.
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A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios de normas gerais de 

Direito Tributário, analisando as questões em face das condições econômicas do desen-

volvimento do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do Estado.

O material apresentado neste primeiro volume abrange assuntos relevantes, como: 

normas tributárias — fontes; vigência e aplicação; interpretação e integração; obrigação 

tributária; responsabilidade tributária; e lançamento: princípio e modalidades.

ALMEIDA, Rafael Alves; FALCÃO, Joaquim; GUERRA, 

Sérgio (Orgs.). Normas gerais de direito tributário. v. 1. 

Rio de Janeiro: FGV, 2016.
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A obra aborda, de forma didática e clara, os conceitos e princípios de normas ge-

rais de Direito Tributário, analisando as questões em face das condições econômicas 

do desenvolvimento do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do 

Estado.

O material apresentado neste segundo volume abrangerá assuntos relevantes, 

como: suspensão; extinção; pagamento; pagamento indevido; consignação em paga-

mento; extinção; compensação; transação; remissão; dação em pagamento; extinção; 

prescrição e decadência; exclusão; garantias e privilégios; administração tributária; cer-

tidões; fiscalização.

ALMEIDA, Rafael Alves; FALCÃO, Joaquim; GUERRA, 

Sérgio (Orgs.). Normas gerais de direito tributário. v. 2. 

Rio de Janeiro: FGV, 2016.
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Este volume dedicado ao estudo de tributação sobre renda tem origem em profunda 

pesquisa e sistemática consolidação dos materiais de aula acerca de temas que desper-

tam crescente interesse no meio jurídico e reclamam mais atenção dos estudiosos do 

direito. A intenção da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas 

é tratar de questões atuais sobre o tema, aliando a dogmática e a pragmática jurídicas. 

A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios de tributação sobre 

renda, analisando as questões em face das condições econômicas do desenvolvimento 

do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do Estado. O material 

aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: IR — estrutura: elemento mate-

rial, elemento temporal e elemento espacial; IR — estrutura: elemento quantitativo e ele-

mento subjetivo; IRPJ — apuração do tributo: lucro presumido, lucro arbitrado, simples 

e lucro real; IRPJ — apuração do tributo: receitas e despesas; contabilidade tributária no 

IR — métodos de antecipação: estimativa e balancete de suspensão e redução, aprovei-

tamento de prejuízo fiscal e registro dos saldos de despesa no IRPJ e IR diferido; conta-

bilidade tributária no IR — efeitos contábeis introduzidos pela Lei nº 12.973/2014 e análise 

da dedutibilidade de despesas e impactos contábeis.

FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael 

Alves (Orgs.). Tributação sobre renda. v. 1. Rio de Janei-

ro: FGV, 2016.
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Este segundo volume dedicado ao estudo de tributação sobre renda tem origem em 

profunda pesquisa e sistemática consolidação dos materiais de aula acerca de temas que 

despertam crescente interesse no meio jurídico e reclamam mais atenção dos estudiosos 

do direito. A intenção da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas 

é tratar de questões atuais sobre o tema, aliando a dogmática e a pragmática jurídicas.

A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios de tributação sobre 

renda, analisando as questões em face das condições econômicas do desenvolvimento 

do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do Estado.

O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: 1) IRPJ — ques-

tões específicas e tributação das operações financeiras; IR — Imposto de Renda de Pes-

soas Físicas; IR — incentivos fiscais; e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael 

Alves (Orgs.). Tributação sobre renda. v. 2. Rio de Janei-

ro: FGV, 2016.
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Este volume dedicado ao estudo de tributação internacional e planejamento tributá-

rio tem origem em profunda pesquisa e sistemática consolidação dos materiais de aula 

acerca de temas que despertam crescente interesse no meio jurídico e reclamam mais 

atenção dos estudiosos do direito. A intenção da Escola de Direito do Rio de Janeiro da 

Fundação Getulio Vargas é tratar de questões atuais sobre o tema, aliando a dogmática e 

a pragmática jurídicas. A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios 

de tributação internacional e planejamento tributário, analisando as questões em face 

das condições econômicas do desenvolvimento do país e das discussões recentes sobre 

o processo de reforma do Estado.

FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael 

Alves (Orgs.). Tributação internacional e planejamento 

tributário. v. 1. Rio de Janeiro: FGV, 2016.

1.20 RAFAEL ALVES DE ALMEIDA



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2016

FGV DIREITO RIO 86

A presente obra está estruturada em três partes: uma a respeito da mediação para 

iniciantes, outra sobre a mediação de conflitos para praticantes e uma terceira destinada 

à mediação de conflitos para docentes. A obra foi idealizada de forma a conter aportes 

teóricos e práticos sobre o método colaborativo de resolução de conflitos, com a cola-

boração de mediadores e docentes com experiência consolidada. A presente obra tem 

os seguintes propósitos: tornar a mediação de conflitos mais conhecida pelas pessoas; 

contribuir para a instrumentalização de profissionais de mediação, sejam eles participan-

tes, experientes ou docentes; e fomentar a pacificação social, favorecendo uma mudança 

de paradigma cultural em direção à mediação de conflitos como método colaborativo 

e autocompositivo de resolução de controvérsias. O presente trabalho está conforme o 

Novo CPC.

ALMEIDA, Rafael Alves; JONATHAN, Eva. Dinâmica da 

mediação: etapas. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Saman-

tha; JONATHAN, Eva (Orgs.). Mediação de conflitos: 

para iniciantes, praticantes e docentes. Salvador: Jus Po-

dium, 2016. p. 257-270.
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A presente obra está estruturada em três partes: uma a respeito da mediação para 

iniciantes, outra sobre a mediação de conflitos para praticantes e uma terceira destinada 

à mediação de conflitos para docentes. A obra foi idealizada de forma a conter aportes 

teóricos e práticos sobre o método colaborativo de resolução de conflitos, com a cola-

boração de mediadores e docentes com experiência consolidada. A presente obra tem 

os seguintes propósitos: tornar a mediação de conflitos mais conhecida pelas pessoas; 

contribuir para a instrumentalização de profissionais de mediação, sejam eles participan-

tes, experientes ou docentes; e fomentar a pacificação social, favorecendo uma mudança 

de paradigma cultural em direção à mediação de conflitos como método colaborativo 

e autocompositivo de resolução de controvérsias. O presente trabalho está conforme o 

Novo CPC.

ALMEIDA, Rafael Alves; PANTOJA, F. M. Os métodos “al-

ternativos” de solução de conflitos (ADRs). In: ALMEIDA, 

Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva (Orgs.). Me-

diação de conflitos: para iniciantes, praticantes e docen-

tes. Salvador: Jus Podium, 2016.
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Casos ambientais são considerados, em sua grande maioria, como difíceis à luz da 

teoria da “nova” interpretação constitucional, típica de uma sociedade mais complexa, 

plural e de risco. Diante da jurisdição de uma Carta Constitucional multifacetada, como 

a brasileira, a preservação do meio ambiente deve conviver de forma harmônica com di-

versos outros direitos e interesses. Na prática, essa harmonização nem sempre é pacífica. 

Pelo contrário, é repleta de desafios e recheada de embates naturais ao processo de aco-

modação e consolidação de direitos. Atento a esses desafios, o MPMG lançou iniciativa 

pioneira para tentar compor, via negociação, conflitos ambientais complexos.

Desde a sua concepção, foram diversos os casos submetidos ao Núcleo de Resolução de 

Conflitos. Frutíferos resultados começaram a aparecer. A equipe de pesquisadores do CDMA 

percebeu que havia nessa iniciativa um grande potencial de pesquisa aplicada para entender 

os reais ganhos de eficiência da composição negocial de conflitos de natureza ambiental.

O mote para o desenvolvimento desta pesquisa consistiu na percepção da importân-

cia do trabalho pioneiro desenvolvido neste campo pelo NUCAM/MPMG. A partir de uma 

nova perspectiva que não encontra no Judiciário caminho preferencial, a pioneira iniciati-

va do MPMG subsidiou o trabalho com material empírico para a elaboração de uma obra 

diferente das produções já existentes sobre esta mesma temática, usualmente limitadas, 

no campo do Direito, a reflexões teórico-conceituais.

A pesquisa realizada resultou nesta obra, fruto da coautoria de professores e pesquisado-

res das áreas do direito, economia e geografia, com a colaboração de técnicos de distintas 

áreas das ciências ambientais que participaram direta ou indiretamente pelo NUCAM/MPMG. 

Isso se reflete na forma como o trabalho é apresentado: seleção de variáveis, cruzamento de 

dados, apresentação de gráficos, concepção de questionários e transcrições de entrevistas 

que enriquecem e diferenciam esta obra de outras que usualmente se debruçam sobre se-

leção de hipóteses, construção de correlações e apresentação de consequências jurídicas.

SAMPAIO, R. S. R.; Porto, A. J. M.; OLIVEIRA, E. D.; SAN-

TOS, B. B. M. Resolução consensual de conflitos am-

bientais: um estudo de casos da experiência pioneira do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Rio de Ja-

neiro: Lumen Juris, 2016.
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Na tarde do dia 05 de novembro de 2015, a barragem de Fundão, controlada pela em-

presa Samarco Mineração S.A., rompeu liberando cerca de 62 milhões de metros cúbicos 

de rejeitos de mineração. A lama de rejeitos, após destruir completamente o subdistrito 

de Bento Rodrigues e parcialmente Paracatu de Baixo e o município de Barra Longa, 

atingiu e percorreu toda a extensão do Rio Doce, alcançando, finalmente, o litoral do es-

tado do Espírito Santo. As imprecisas abrangências do desastre vêm afetando material e 

substancialmente as paisagens naturais e humanas ao longo do Rio Doce, atingindo e in-

terferindo de forma estrutural nas práticas culturais e econômicas daquelas populações 

localizadas direta ou indiretamente no trajeto da lama.

Quase um ano após a data do desastre, as suas consequências materiais e imateriais 

são imensuráveis. Os trabalhos apresentados neste livro se organizam em torno de dois 

grandes domínios: a prevenção e a reparação.

Durante o ano de concepção e produção deste livro, foram empreendidos esforços 

coletivos e específicos em torno do tema. Durante esse percurso, houve um grande nú-

mero de debates sobre o assunto, foram levantados e estudados documentos e dados 

oficiais, envolveram-se hipóteses de trabalho em bibliografias específicas e foram ouvi-

das, sobretudo, as pessoas afetadas material e substancialmente pelo desastre, além de 

suas memórias e resistências.

SAMPAIO, R. S. R.; SUSSEKIND, C. S.; LAMARE, J. M. Ina-

dequações da responsabilização ambiental como instru-

mento capaz de reparar danos ambientais decorrentes de 

acidentes de grande proporção: uma análise do caso Sa-

marco. In: FALCÃO, Joaquim; PORTO, Antônio José Ma-

ristrello; ALCÂNTARA, Paulo Augusto Franco de (Orgs.). 

Depois da lama: Mariana e as consequências de um de-

sastre construído. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2016. 

p. 89-139.
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Cinco anos se passaram desde a entrada em vigor da nova Lei Florestal brasileira 

(Lei 12.651/12). O cenário jurídico é ainda de muita insegurança. Isso prejudica a efetiva 

implementação dos instrumentos de efetiva proteção ambiental e dos investimentos ne-

cessários à melhoria de vida da população. Esta obra toma emprestado trabalhos elabo-

rados para os setores elétrico, sucroalcooleiro e financeiro como estudos de caso para a 

análise de alguns dos mais sensíveis pontos de tensão neste novo marco legal. Pretende, 

com isso, contribuir para os debates hermenêuticos em prol de uma maior, e necessária, 

segurança jurídica na aplicação da Lei 12.651/12.

SAMPAIO, Rômulo Silveira da Rocha. Questões práticas 

da aplicação da nova Lei Florestal aos setores elétrico, 

sucroalcooleiro e financeiro. Rio de Janeiro: FGV Direito 

Rio, 2016. 162 pp.
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Este volume dedicado ao estudo de tributação internacional e planejamento tributá-

rio tem origem em profunda pesquisa e sistemática consolidação dos materiais de aula 

acerca de temas que despertam crescente interesse no meio jurídico e reclamam mais 

atenção dos estudiosos do direito. A intenção da Escola de Direito do Rio de Janeiro da 

Fundação Getulio Vargas é tratar de questões atuais sobre o tema, aliando a dogmática e 

a pragmática jurídicas. A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios 

de tributação internacional e planejamento tributário, analisando as questões em face 

das condições econômicas do desenvolvimento do país e das discussões recentes sobre 

o processo de reforma do Estado.

FALCÃO, J.; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael Alves 

(Orgs.). Tributação internacional e planejamento tribu-

tário. Rio de Janeiro: FGV, 2016.
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O livro apresenta uma proposta de normatização das diferentes espécies de proces-

sos administrativos que tramitam nas agências reguladoras federais. Trata-se de uma 

coletânea de artigos que fornece fundamentação doutrinária para o anteprojeto de lei 

sugerido ao final. A pesquisa, realizada no âmbito do Mestrado Acadêmico em Direito da 

Regulação da FGV Direito Rio, busca trazer uma contribuição para o aprimoramento do 

arcabouço jurídico que embasa o exercício das funções regulatórias no país.

GUERRA, Sérgio; SAMPAIO, P. R. P. (Orgs.). Processo ad-

ministrativo nas agências reguladoras. Rio de Janeiro: 

FGV, 2016.
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A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios de normas gerais de 

Direito Tributário, analisando as questões em face das condições econômicas do desen-

volvimento do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do Estado.

O material apresentado neste primeiro volume abrange assuntos relevantes, como: 

normas tributárias — fontes; vigência e aplicação; interpretação e integração; obrigação 

tributária; responsabilidade tributária; e lançamento: princípio e modalidades.

FALCÃO, J.; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael Alves 

(Orgs.). Normas gerais de direito tributário. v. 1. Rio de 

Janeiro: FGV, 2016.
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A obra aborda, de forma didática e clara, os conceitos e princípios de normas ge-

rais de Direito Tributário, analisando as questões em face das condições econômicas 

do desenvolvimento do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do 

Estado.

O material apresentado neste segundo volume abrangerá assuntos relevantes, como: 

suspensão; extinção; pagamento; pagamento indevido; consignação em pagamento; ex-

tinção; compensação; transação; remissão; dação em pagamento; extinção; prescrição e 

decadência; exclusão; garantias e privilégios; administração tributária; certidões; fiscali-

zação.

FALCÃO, J.; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael Alves 

(Orgs.). Normas gerais de direito tributário. v. 2. Rio de 

Janeiro: FGV, 2016.
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Este primeiro volume trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios de 

contribuições especiais, analisando as questões em face das condições econômicas do 

desenvolvimento do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do 

Estado.

O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: interseção da 

contabilidade com o direito: noções básicas; interseção da contabilidade com o direito: 

demonstrações financeiras; contribuições; normas gerais; natureza jurídica; competência; 

desvio da finalidade; espécies; contribuição previdenciária — regras gerais, segurados e 

salário de contribuição; e a contribuição previdenciária — cota patronal, desoneração da 

folha, RAT/FAP.

FALCÃO, J.; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael Alves 

(Orgs.). Contribuições especiais. v. 1. Rio de Janeiro: FGV, 

2016.
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Este segundo volume trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios de 

contribuições especiais, analisando as questões em face das condições econômicas do 

desenvolvimento do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do 

Estado.

O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: PIS/Cofins; con-

tribuições de intervenção no domínio econômico; e contabilidade tributária: PIS, Cofins 

e Cide.

FALCÃO, J.; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael Alves 

(Orgs.). Contribuições especiais. v. 2. Rio de Janeiro: 

FGV, 2016.
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Este volume dedicado ao estudo de tributação sobre renda tem origem em profunda 

pesquisa e sistemática consolidação dos materiais de aula acerca de temas que desper-

tam crescente interesse no meio jurídico e reclamam mais atenção dos estudiosos do 

direito. A intenção da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas 

é tratar de questões atuais sobre o tema, aliando a dogmática e a pragmática jurídicas. 

A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios de tributação sobre 

renda, analisando as questões em face das condições econômicas do desenvolvimento 

do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do Estado. O material 

aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: IR — estrutura: elemento mate-

rial, elemento temporal e elemento espacial; IR — estrutura: elemento quantitativo e ele-

mento subjetivo; IRPJ — apuração do tributo: lucro presumido, lucro arbitrado, simples 

e lucro real; IRPJ — apuração do tributo: receitas e despesas; contabilidade tributária no 

IR — métodos de antecipação: estimativa e balancete de suspensão e redução, aprovei-

tamento de prejuízo fiscal e registro dos saldos de despesa no IRPJ e IR diferido; conta-

bilidade tributária no IR — efeitos contábeis introduzidos pela Lei nº 12.973/2014 e análise 

da dedutibilidade de despesas e impactos contábeis.

FALCÃO, J.; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael Alves. 

Tributação sobre renda. v. 1. Rio de Janeiro: FGV, 2016.
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Este segundo volume dedicado ao estudo de tributação sobre renda tem origem em 

profunda pesquisa e sistemática consolidação dos materiais de aula acerca de temas que 

despertam crescente interesse no meio jurídico e reclamam mais atenção dos estudiosos 

do direito. A intenção da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas 

é tratar de questões atuais sobre o tema, aliando a dogmática e a pragmática jurídicas.

A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios de tributação sobre 

renda, analisando as questões em face das condições econômicas do desenvolvimento 

do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do Estado.

O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: 1) IRPJ — ques-

tões específicas e tributação das operações financeiras; IR — Imposto de Renda de Pes-

soas Físicas; IR — incentivos fiscais; e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

FALCÃO, J.; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael Alves 

(Orgs.). Tributação sobre renda. v. 2. Rio de Janeiro: 

FGV, 2016.
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Os contratos administrativos respiram equilíbrio econômico-financeiro. Sem esse 

direito-garantia, não haverá qualquer segurança jurídica em sua celebração, sobretudo 

se levarmos em consideração os contratos administrativos de longo prazo celebrados 

em setores de infraestrutura. Atualmente, a lógica do equilíbrio econômico-financeiro de 

contratos administrativos de longo prazo convive com as respectivas avaliações de ris-

cos e projeções de rentabilidade. Para enfrentar tais desafios, é indispensável conhecer a 

racionalidade da Taxa Interna de Retorno (TIR).

Essa complexidade demanda estudos aprofundados, que enfrentem o desafio e apre-

sentem soluções. Este é o escopo deste livro, que foi agraciado com a preciosa colabora-

ção dos mais respeitados estudiosos do tema no Brasil, em Portugal e na Espanha – tanto 

juristas quanto economistas. Trata-se, portanto, de obra coletiva que se aproxima da 

ideia de um Direito Econômico global, a conviver com a construção de soluções interdis-

ciplinares e com a troca de experiências transacionais. O livro é dividido em duas partes: 

a primeira versa a respeito da lógica do equilíbrio econômico-financeiro de contratos ad-

ministrativos complexos. A segunda aprofunda-se no debate a propósito da Taxa Interna 

de Retorno (TIR) como técnica de aferição do equilíbrio econômico-financeiro.

Sua leitura é obrigatória para o estudo, o debate e a aplicação das leis que tratem das 

concessões, permissões, parcerias público-privadas e demais parcerias de investimento.

GUERRA, Sérgio. Concessões de serviços públicos: as-

pectos relevantes sobre o equilíbrio econômico-financei-

ro e a taxa interna de retorno (TIR). In: MOREIRA, Egon 

Bockmann (Org.). Contratos administrativos, equilíbrio 

econômico-financeiro e a taxa interna de retorno. Belo 

Horizonte: Fórum, 2016. p. 451-464.
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Conjugar o Direito Econômico e Socioambiental ainda significa um forte desafio nas 

sociedades contemporâneas. As soluções dos problemas existentes em âmbito social, 

econômico e ambiental, sem dúvida, impõem um diálogo entre esses ramos do Direito 

em busca da promoção do desenvolvimento aliado com a sustentabilidade. O presente 

livro procura justamente tratar desta temática – DIREITO ECONÔMICO E SOCIOAM-

BIENTAL: INTERCONEXÕES COM O DESENVOLVIMENTO E A SUSTENTABILIDADE – 

partindo de um enfoque interdisciplinar, tendo como centro do debate questões jurídi-

cas identificadas. A obra consiste nos Anais do Seminário de Integração do Programa 

de Pós-graduação em Direito da PUCPR 2016, resultado de pesquisas apresentadas, no 

evento, por professores de diversas instituições nacionais e estrangeiras. Contou com 

o financiamento do Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP), da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Os estudos foram reunidos em 

quatro partes: Parte I – Desenvolvimento socioambiental, gestão pública e sustentabi-

lidade; Parte II – Análise econômica do direito, políticas tributárias e relações laborais; 

Parte III – Serviço público e desenvolvimento institucional; e Parte IV – Responsabilidade 

civil, novas tecnologias e sociedade de consumo.

GUERRA, Sérgio. Regulação e serviços públicos na Consti-

tuição Federal de 1988. In: GONÇALVES, Oksandro; FOLLO-

NI, André; SANTANO, Ana Claudia (Orgs.). Direito econô-

mico e socioambiental. Curitiba: Íthala, 2016. p. 191-208.
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A obra que ora se apresenta revela-se à altura do mister de entregar à comunidade 

jurídica textos de grande densidade filosófica, acadêmica e científica em torno do tema 

“segurança jurídica e protagonismo judicial”, ao mesmo tempo em que rende as devidas 

homenagens ao magistrado, ao acadêmico, ao jurista Carlos Mario da Silva Velloso. Co-

roa de êxito as belíssimas homenagens que a ele prestaram o Tribunal de Justiça do Es-

tado do Rio de Janeiro, a Fundação Getulio Vargas e a Harvard Law School Association 

of Brazil, consagrando à posteridade um ser humano afável, generoso e íntegro que, no 

exercício de sua função jurisdicional, soube, como poucos, conciliar a missão de interpre-

tar o direito harmonizando os valores justiça e segurança jurídica.

GUERRA, Sérgio. Controle judicial da regulação estatal 

na sociedade de riscos e incertezas. In: RÊGO, Werson 

(Org.). Segurança jurídica e protagonismo judicial: desa-

fios em tempos de incerteza. Rio de Janeiro: GZ Editora, 

2016. p. 947-976.
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“Até pouco tempo, o Direito de Energia Elétrica era um estranho nas bibliotecas jurí-

dicas brasileiras. Ou, quando muito, uma minoria. Poucos eram os livros – e muito menos 

as coleções – que tratavam especificamente desse ramo tão especial do Direito brasilei-

ro. Por conseguinte, não há dúvida de que o Direito de Energia Elétrica é um dos temas 

de maior relevância para a análise das relações do Estado brasileiro com a economia, o 

que exige conhecimento específico e assim se desdobra e envolve temas outrora exclu-

sivos do Direito Administrativo; do Direito Tributário; do Direito Ambiental; do Direito da 

Concorrência e do Direito Empresarial – isso sem falar nas respectivas peculiaridades tra-

balhistas. Daí a importância da publicação deste Temas Relevantes do Direito de Energia 

Elétrica – Tomo V. Organizado pelo Professor Fábio Amorim da Rocha, um dos grandes 

especialistas brasileiros no Direito de Energia Elétrica, a obra contempla a conjugação 

de artigos de alta relevância para o estudo e a aplicação prática do Direito de Energia 

Elétrica (brasileiro e mundial). Todos os artigos e os seus autores merecem o aplauso da 

comunidade acadêmica, pois Temas Relevantes do Direito de Energia Elétrica – Tomo V 

é um livro de suma importância para os estudiosos e aplicadores do Direito de Energia 

Elétrica. A sua leitura confirma o elevado nível desta coleção, imprescindível a todos os 

operadores”. (Egon Bockmann Moreira)

GUERRA, Sérgio. Arbitragem regulatória. In: ROCHA, Fá-

bio Amorim da (Org.). Temas relevantes no direito de 

energia elétrica. Tomo V. Rio de Janeiro: Synergia, 2016. 

p. 855-878.
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A (ausência de) efetiva autonomia financeira tem sido um dos mais polêmicos temas 

envolvendo as agências reguladoras no país. Os artigos que compõem esta obra são re-

sultantes de pesquisa realizada em 2016 no âmbito do Mestrado em Direito da Regulação 

da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio). A proposta iniciou-se 

a partir de constatação de que a autonomia financeira constitui (ou deveria constituir) 

uma dimensão relevante da autonomia reforçada das agências reguladoras, caracteriza-

das, em suas respectivas leis de criação, como “autarquias em regime especial”. A hipó-

tese sobre a qual se debruçou o grupo de pesquisa consistia em que referida autonomia 

reforçada, embora legalmente prevista, seria significativamente restringida em decorrên-

cia de normas de natureza financeira e orçamentária. A relevância e a atualidade do tema 

são ilustradas por decisões do Tribunal de Contas da União (TCU) que, ao menos em 

duas oportunidades, sublinharam a ausência de autonomia financeira das agências regu-

ladoras federais. A oportunidade da realização deste livro decorreu da pouca literatura 

nacional dedicada especificamente ao tema. Com a publicação deste livro, o Programa 

de Mestrado em Direito da Regulação da FGV Direito Rio dá continuidade à sua missão 

de contribuir para o pensamento crítico em torno da regulação da atividade econômica. 

Certamente, as controvérsias acerca da extensão e dos limites da autonomia financeira 

das agências reguladoras não se esgotam com esta obra, mas entendemos que os arti-

gos que se seguem compõem um rico conjunto de diferentes dimensões do problema 

que deverão ser consideradas no seu enfrentamento, podendo, inclusive, contribuir para 

os debates parlamentares relativamente às propostas legislativas ora em tramitação.

SAMPAIO, Patrícia; GUERRA, Sérgio (Orgs.). Autonomia 

financeira das agências reguladoras. Curitiba: Juruá, 

2016. 230 pp.
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A pretensão é trazer, sob uma perspectiva crítica, as principais temáticas relaciona-

das à função estatal de intervenção regulatória, econômica e social, e seus impactos, 

cotejando experiências regulatórias no Brasil e no exterior. Os artigos decorreram da 

participação dos coautores na disciplina intitulada Teoria do Estado Regulador, cujo foco 

principal é investigar, do ponto de vista jurídico: (i) a evolução da atuação do Estado bra-

sileiro e características de viés regulador, evidenciando seus fundamentos, atribuições, 

características e funções (intervenção direta, fomento, serviço público, poder de polícia 

e regulação) inclusive examinando influxos estrangeiros; (ii) as escolhas administrativas 

vis-à-vis a forte complexidade, tecnicidade e assimetria na regulação de serviços públi-

cos e atividades econômicas (livres à iniciativa privada e/ou monopolizadas), inclusive 

sob a ótica da imperatividade versus consensualidade; (iii) os impactos decorrentes da 

mudança da governança estatal do tipo hierarquizado weberiano para um modelo poli-

cêntrico (entidades reguladoras independentes; organizações paraestatais e entidades 

não estatais autorreguladoras de interesses públicos), e sua relação com reguladores 

internacionais.

GUERRA, Sérgio (Org.). Teoria do Estado regulador. V. II. 

Curitiba: Juruá, 2016. 326 pp.
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A pretensão é trazer, sob uma perspectiva crítica, as principais temáticas relaciona-

das à função estatal de intervenção regulatória, econômica e social, e seus impactos, 

cotejando experiências regulatórias no Brasil e no exterior. Os artigos decorreram da 

participação dos coautores na disciplina intitulada Teoria do Estado Regulador, cujo foco 

principal é investigar, do ponto de vista jurídico: (i) a evolução da atuação do Estado bra-

sileiro e características de viés regulador, evidenciando seus fundamentos, atribuições, 

características e funções (intervenção direta, fomento, serviço público, poder de polícia 

e regulação) inclusive examinando influxos estrangeiros; (ii) as escolhas administrativas 

vis-à-vis a forte complexidade, tecnicidade e assimetria na regulação de serviços públi-

cos e atividades econômicas (livres à iniciativa privada e/ou monopolizadas), inclusive 

sob a ótica da imperatividade versus consensualidade; (iii) os impactos decorrentes da 

mudança da governança estatal do tipo hierarquizado weberiano para um modelo poli-

cêntrico (entidades reguladoras independentes; organizações paraestatais e entidades 

não estatais autorreguladoras de interesses públicos), e sua relação com reguladores 

internacionais.

GUERRA, Sérgio. Evolução das escolhas administrativas: 

da self-execution law à regulação. In: GUERRA, Sérgio 

(Org.). Teoria do Estado regulador. V. II. Curitiba: Juruá, 

2016. 326 pp.
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A pretensão é trazer, sob uma perspectiva crítica, as principais temáticas relaciona-

das à função estatal de intervenção regulatória, econômica e social, e seus impactos, 

cotejando experiências regulatórias no Brasil e no exterior. Os artigos decorreram da 

participação dos coautores na disciplina intitulada Teoria do Estado Regulador, cujo foco 

principal é investigar, do ponto de vista jurídico: (i) a evolução da atuação do Estado bra-

sileiro e características de viés regulador, evidenciando seus fundamentos, atribuições, 

características e funções (intervenção direta, fomento, serviço público, poder de polícia 

e regulação) inclusive examinando influxos estrangeiros; (ii) as escolhas administrativas 

vis-à-vis a forte complexidade, tecnicidade e assimetria na regulação de serviços públi-

cos e atividades econômicas (livres à iniciativa privada e/ou monopolizadas), inclusive 

sob a ótica da imperatividade versus consensualidade; (iii) os impactos decorrentes da 

mudança da governança estatal do tipo hierarquizado weberiano para um modelo poli-

cêntrico (entidades reguladoras independentes; organizações paraestatais e entidades 

não estatais autorreguladoras de interesses públicos), e sua relação com reguladores 

internacionais.

GUERRA, Sérgio; PIAU, Lara. Regulação das faturas 

de energia elétrica no ambiente de privilégio postal. In: 

GUERRA, Sérgio (Org.). Teoria do Estado regulador. V. II. 

Curitiba: Juruá, 2016. 326 pp.
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O eixo temático condutor da obra são as transformações do direito administrativo 

brasileiro, sob o foco do tema do consequencialismo e das estratégias regulatórias. O 

consequencialismo é um dos grandes assuntos do direito público contemporâneo. Por 

muito que se fale, há risco da consolidação de platitudes irrefletidas; de se estabelecer 

mais um mantra, mais um rótulo vazio para a pseudoerudição que tanto influencia o di-

reito brasileiro. No que esse consequencialismo consiste de fato? Será que a atenção às 

consequências em julgamentos trará segurança jurídica?

GUERRA, Sérgio. Evolução das escolhas administrativas: 

da self-execution law à regulação. In: LEAL, Fernando; 

MENDONÇA, José Vicente Santos de (Orgs.). Transfor-

mações do direito administrativo: consequencialismo e 

estratégias regulatórias. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 

2016. 398 pp.
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Quanto mais os jornais publicam “O Supremo Tribunal Federal”, mais o leitor quer 

saber “O que isso significa? Quem são esses 11? Por quê? Pode isso?”. Mesmo com as 

imagens da TV Justiça, não é fácil compreender o que está em jogo. Faltam traduções 

do que dizem e decidem os ministros. O projeto Supra: Supremo Interpretado foi criado 

para atuar nesse espaço. O leitor tem em mãos a reunião dos artigos publicados ao longo 

do ano de 2015 no âmbito do Supra, em parceria com o JOTA. Pode ser lido como um 

diário crítico dos principais problemas, temas e impasses enfrentados pelo Supremo em 

um ano delicado para a vida nacional. Reflete, também, tentativas de repensar, de sessão 

do Supremo a sessão do Supremo, a maneira pela qual pensamos o funcionamento de 

nossas instituições.

ARGUELHES, Diego Werneck; PEREIRA, Thomaz H. J. A. 

Planos econômicos: um falso impasse. In: FALCÃO, Jo-

aquim; ARGUELHES, Diego Werneck; RECONDO, Felipe 

(Orgs.). O Supremo em 2015. Rio de Janeiro: FGV Direito 

Rio, 2016. p. 139-141.
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Quanto mais os jornais publicam “O Supremo Tribunal Federal”, mais o leitor quer 

saber “O que isso significa? Quem são esses 11? Por quê? Pode isso?”. Mesmo com as 

imagens da TV Justiça, não é fácil compreender o que está em jogo. Faltam traduções 

do que dizem e decidem os ministros. O projeto Supra: Supremo Interpretado foi criado 

para atuar nesse espaço. O leitor tem em mãos a reunião dos artigos publicados ao longo 

do ano de 2015 no âmbito do Supra, em parceria com o JOTA. Pode ser lido como um 

diário crítico dos principais problemas, temas e impasses enfrentados pelo Supremo em 

um ano delicado para a vida nacional. Reflete, também, tentativas de repensar, de sessão 

do Supremo a sessão do Supremo, a maneira pela qual pensamos o funcionamento de 

nossas instituições.

ARGUELHES, Diego Werneck; PEREIRA, Thomaz H. J. A. 

Maconha e o descontrole difuso de constitucionalidade. 

FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; RE-

CONDO, Felipe (Orgs.). O Supremo em 2015. Rio de Ja-

neiro: FGV Direito Rio, 2016. p. 157-159.
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Quanto mais os jornais publicam “O Supremo Tribunal Federal”, mais o leitor quer 

saber “O que isso significa? Quem são esses 11? Por quê? Pode isso?”. Mesmo com as 

imagens da TV Justiça, não é fácil compreender o que está em jogo. Faltam traduções 

do que dizem e decidem os ministros. O projeto Supra: Supremo Interpretado foi criado 

para atuar nesse espaço. O leitor tem em mãos a reunião dos artigos publicados ao longo 

do ano de 2015 no âmbito do Supra, em parceria com o JOTA. Pode ser lido como um 

diário crítico dos principais problemas, temas e impasses enfrentados pelo Supremo em 

um ano delicado para a vida nacional. Reflete, também, tentativas de repensar, de sessão 

do Supremo a sessão do Supremo, a maneira pela qual pensamos o funcionamento de 

nossas instituições.

PEREIRA, Thomaz H. J. A. O teto de vidro do Supremo. 

In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; RE-

CONDO, Felipe (Orgs.). O Supremo em 2015. Rio de Ja-

neiro: FGV Direito Rio, 2016. p. 189-191.

1.23 THOMAZ HENRIQUE JUNQUEIRA DE ANDRADE PEREIRA



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2016

FGV DIREITO RIO 111

Quanto mais os jornais publicam “O Supremo Tribunal Federal”, mais o leitor quer 

saber “O que isso significa? Quem são esses 11? Por quê? Pode isso?”. Mesmo com as 
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do Supremo a sessão do Supremo, a maneira pela qual pensamos o funcionamento de 

nossas instituições.

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda; PEREIRA, Thomaz H. 

J. A.; ARGUELHES, Diego Werneck. Gilmar Mendes contra 

as ideias. In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Wer-

neck; RECONDO, Felipe (Orgs.). O Supremo em 2015. Rio 

de Janeiro: FGV Direito Rio, 2016. p. 281-283.
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PEREIRA, Thomaz H. J. A. Falta de parâmetros ainda é 

risco para produção de biografias. In: FALCÃO, Joaquim; 

ARGUELHES, Diego Werneck; RECONDO, Felipe (Orgs.). 

O Supremo em 2015. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 

2016. p. 311-313.
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PEREIRA, Thomaz H. J. A. As estratégias jurídicas e polí-

ticas por trás dos embargos de Cunha. In: FALCÃO, Jo-

aquim; ARGUELHES, Diego Werneck; RECONDO, Felipe 

(Orgs.). O Supremo em 2015. Rio de Janeiro: FGV Direito 

Rio, 2016. p. 363-364.
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do Supremo a sessão do Supremo, a maneira pela qual pensamos o funcionamento de 

nossas instituições.

PEREIRA, Thomaz H. J. A. O impeachment foi suspenso? 

In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; RE-

CONDO, Felipe (Orgs.). O Supremo em 2015. Rio de Ja-

neiro: FGV Direito Rio, 2016. p. 365-368.
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PEREIRA, Thomaz H. J. A. O passado e o futuro do impea-

chment. In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Wer-

neck; RECONDO, Felipe (Orgs.). O Supremo em 2015. Rio 

de Janeiro: FGV Direito Rio, 2016. p. 369-370.
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ARGUELHES, Diego Werneck; PEREIRA, Thomaz H. J. A. 

Fachin tem razão: é preciso mudar o rito do caso Collor. 

In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; RE-

CONDO, Felipe (Orgs.). O Supremo em 2015. Rio de Ja-

neiro: FGV Direito Rio, 2016. p. 371-372.
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O leitor encontrará neste livro reunião de artigos sobre diferentes perspectivas do 

futuro da jurisdição constitucional no Brasil. Resultado de projeto acadêmico desenvol-

vido na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB), inspirado pelo livro The 

Constitution in 2020, dos professores Jack Balkin e Reva Siegel, os textos que compõem 

a presente obra foram previamente discutidos entre os participantes do projeto, estan-

do, agora, o produto final à disposição do leitor. Diferenciando-se da inspiração norte-

-americana, os artigos do presente livro não se restringem a criticar determinada postura 

teórica. Os trabalhos reunidos trazem olhares distintos sobre o papel do Supremo Tri-

bunal Federal na democracia brasileira. As diferentes análises que compõem a presente 

obra certamente enriquecem o debate sobre o papel do Supremo Tribunal Federal na 

democracia brasileira.

PEREIRA, Thomaz H. J. A. Visões constitucionais: auto-

ridade, legitimidade e interpretação. In: MENDES, Gilmar 

Ferreira; GALVÃO, Jorge Octávio Lavocat; MUDROVITS-

CH, Rodrigo de Bittencourt (Orgs.). Jurisdição constitu-

cional em 2020. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 191-202.
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A valia de uma obra está no conjunto de informações nela contido. O professor Thia-

go Bottino do Amaral, unindo o magistério à advocacia, revela preocupação com o em-

bate entre a proteção da liberdade e a restrição ao cabimento da ação constitucional 

do habeas corpus. Confirma a máxima segundo a qual a medida não admite peias, mos-

trando-se possível manuseá-la, inclusive, contra título judicial precluso na via da recorri-

bilidade caso se verifique ilegalidade a alcançar o direito de ir e vir. Reflete inquietação 

com a necessidade de conciliar o acesso ao Poder Judiciário e a enorme quantidade de 

impetrações submetidas à apreciação do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça.

AMARAL, Thiago Bottino do. Habeas corpus nos tribu-

nais superiores: análise e propostas de reflexão. Rio de 

Janeiro: FGV Direito Rio, 2016.
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É importante esclarecer que o objetivo do presente livro é trabalhar os impactos 

destes 20 (vinte) anos de vigência da Lei nº 9.296, daí porque o chamamos: “INTERCEP-

TAÇÃO TELEFÔNICA: os 20 anos da Lei nº 9.296/96”. Na organização dos trabalhos, 

dividimos os textos apresentados pelos autores em quatro partes. A primeira com os ar-

tigos científicos, a segunda com um resultado parcial de pesquisa acadêmica, a terceira 

com um memorial apresentado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros na ADIn nº 4.145 

e, na quarta parte, um parecer do professor Geraldo Prado. São, ao todo, 28 trabalhos 

com temas que fomentarão a discussão e análise da Lei nº 9.296/96.

AMARAL, Thiago Bottino do; CYRINO, André R. Memo-

rial apresentado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.145. In: SANTO-

RO, Antonio; MIRZA, Flavio (Orgs.). Interceptação tele-

fônica: os 20 anos da Lei nº 9.296/96. Belo Horizonte: 

D’Plácido, 2016. p. 557-584.
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A FGV Direito Rio, em prol da concretização de sua missão institucional, tem investido 

em diferentes práticas de pesquisa. O anuário reflete esse compromisso institucional, bem 

como a excelência e a qualidade da criação por parte de alunos e professores comprome-

tidos com a investigação científica. O currículo do curso de graduação possui atividades 

de pesquisa obrigatórias, as Oficinas de Pesquisa. Por meio da supervisão de um professor 

pesquisador e da orientação de assistentes acadêmicos, essas oficinas desenvolvem ha-

bilidades de pesquisar em grupo e aproximam os alunos da graduação dos temas investi-

gados pelos Centros de Pesquisas da FGV Direito Rio. O Programa de Iniciação Científica, 

com o objetivo de revelar discentes com perfil acadêmico e científico, alavanca a formação 

de pesquisadores de excelência em diferentes áreas e temas do Direito sob a ótica inter-

disciplinar do conhecimento. A iniciação científica destina-se aos alunos interessados na 

formação em pesquisa e é fomentada por bolsas oferecidas pela própria instituição e pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). As produções 

textuais de ambas as atividades discentes de pesquisa são apresentadas neste Anuário de 

Publicações da Graduação e tomam o Direito a partir de contribuições teóricas de áreas da 

Economia, da Justiça, da Tecnologia e do Meio Ambiente, constituindo-se em tema fundan-

te para a formação integral do bacharel.

BOTTINO, Thiago. Anuário de Publicações da Graduação 

2016. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2016. 156 pp.
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Deve o Estado proteger jurídico-penalmente a economia, ou deve impor aos atores 

econômicos as menores restrições possíveis em favor do crescimento econômico? Deve 

o legislador regular os delitos econômicos com a legislação penal (seja no Código Penal 

ou em lei especial), ou deve configurá-los como infrações administrativas (regulação 

tributária, fiscal, previdenciária)? Essas as questões que os artigos compilados nesse 

livro buscam discutir. Para tanto, uniram-se professores de três diferentes programas 

de pós-graduação e seus respectivos alunos, de modo que esse livro é o resultado con-

creto da intensa cooperação entre esses programas. A FGV Direito Rio, por meio do 

seu Mestrado em Direito e Regulação (com a linha de pesquisa Governança, Tecnologia 

e Sustentabilidade), a PUC-Minas, representada pelo curso de Mestrado e Doutorado 

em Processo na construção do Estado Democrático de Direito (com a linha Justiça 

Consensual e Devido Processo Legal) e a UERJ, representada pelo curso de Mestrado e 

Doutorado em Direito Penal.

BOTTINO, Thiago (Coord.). Reflexos penais da regula-

ção. Curitiba: Juruá, 2016. 354 pp.
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Consensual e Devido Processo Legal) e a UERJ, representada pelo curso de Mestrado e 
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BOTTINO, Thiago. Regulação e crime no mercado de ca-

pitais: o conflito aparente de normas entre o art. 7º, IV, da 

Lei 7.492/1986 e o art. 27-E, da Lei 6.385/1976. In: BOTTI-

NO, Thiago (Coord.). Reflexos penais da regulação. Curi-

tiba: Juruá, 2016. 354 pp.
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2. Artigos em Revistas 
Acadêmicas
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Este trabalho explora as conexões entre a mais recente mudança legislativa referente 

ao divórcio – a Emenda Constitucional n. 66 – e seus impactos nas decisões individuais 

a esse respeito. Para tanto, analisa-se, por um lado, quão imediata são as repercussões 

comportamentais para esse tipo de mudança legislativa e, por outro, como a separação 

judicial é afetada pelo fato de que ela não mais é um pré-requisito para o divórcio. Os 

resultados mostram que as taxas de divórcio e de casamento aumentaram significativa-

mente, enquanto a separação judicial decresceu. Isso mostra que a lei foi bastante efe-

tiva em menos de seis meses e que a separação judicial parecia ser utilizada quase que 

exclusivamente por seu status de obrigatória.

PORTO, Antônio José Maristrello; BUTELLI, P. H. Impacts 

of Divorce Law Changes in Brazil and the “Extinction” of 

Judicial Separation. Revista de Estudos Empíricos em Di-

reito, v. 3, p. 149-161, 2016.

2.1 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO
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O sistema de patentes pode ser considerado um instrumento de regulação da ino-

vação. Alguns autores que estudam o sistema de patentes pela ótica da análise econô-

mica do direito indicam que as chamadas “corridas por patentes” – quando diferentes 

indivíduos ou empresas, de forma independente, buscam desenvolver e patentear uma 

solução para determinado problema técnico – configurariam uma ineficiência do sistema 

de patentes. Isso porque, de acordo com esses autores, somente o primeiro a concluir o 

desenvolvimento de uma nova solução técnica e requerer proteção aos órgãos compe-

tentes é que poderia obter uma patente e explorar a invenção, de maneira que os outros 

competidores teriam simplesmente desperdiçado recursos escassos com suas pesqui-

sas. O objetivo dessa dissertação é verificar se tais análises estão corretas, ou seja, se as 

“corridas por patentes” de fato constituem uma ineficiência do sistema de patentes, em 

especial à luz da legislação pertinente ao tema, da lógica atinente ao processo de inova-

ção, da teoria dos jogos e dos benefícios eventualmente gerados para a sociedade pela 

pesquisa e desenvolvimento de novas soluções técnicas.

PORTO, Antônio José Maristrello; NUNES, R. Direito e 

economia nas corridas por patentes. Revista Direito Em-

presarial, Curitiba, v. 1, p. 11-29, 2016.

2.1 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO
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PORTO, Antônio José Maristrello; SANTOS, L. M. Refle-

xões sobre o caso da Samarco em Mariana. Conjuntura 

Econômica, Rio de Janeiro, v. 70, p. 60-61, 2016.
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Os direitos de propriedade têm seu arcabouço jurídico bem definido por regras e 

princípios que, tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional, bem de-

lineiam o conteúdo axiológico pretendido pelo ordenamento contemporâneo. Ocorre 

que, da leitura do texto legal à descoberta da norma jurídica, é preciso que recorramos 

a elementos interdisciplinares. E, com maior ênfase, destaca-se o substrato da análise 

econômica do direito que, além de conferir um novo ponto de vista aos direitos de pro-

priedade, contribui para evidenciar que a sua definição clara e a percepção de externa-

lidades auxiliam a descoberta acerca de quando o direito deve interferir ou se retrair no 

trato de questões de perfil eminentemente econômico, a fim de que, com isto, se consiga 

maior eficiência.

PORTO, Antônio José Maristrello; FRANCO, Paulo Fer-

nando. Uma análise também econômica do direito de 

propriedade. Economic Analysis of Law Review, 2016.
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Colocar no centro da discussão o desenvolvimento do compliance concorrencial no 

Brasil, refletindo sobre a disseminação desta prática e a sua integração à cultura das em-

presas é o objetivo do artigo escrito por Carlos Ragazzo e João Marcelo Lima. Nesta ta-

refa, os autores abordam desde a atenção internacional dada ao tema na última década 

até o possível futuro do compliance concorrencial no país, ressaltando o protagonismo 

desempenhado nacionalmente pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica para 

o avanço do compliance nas questões relativas à concorrência.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; LIMA, João Marce-

lo C. E. S. O compliance concorrencial no Brasil / Compe-

tition Law Compliance in Brazil. Cadernos FGV Projetos, 

v. 28, p. 160-177, 2016.

2.2 CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO
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Neste texto, analisamos a atual distribuição de bolsas do ProUni por curso de gradu-

ação para identificar quais as principais áreas de conhecimento que são contempladas 

no mercado educacional superior por esse programa e em que medida ele se compati-

biliza com a necessidade de incentivar a formação superior em áreas de conhecimento 

consideradas estratégicas, o que é declaradamente prioridade para o próprio governo 

que o elaborou. Argumentamos que a path dependence pode explicar por que a Lei nº 

11.096/2005, que instituiu o ProUni, insere-se no modelo institucional histórico de ex-

pansão de oferta de cursos de educação superior vigente até hoje no Brasil, focado em 

instituições de ensino privadas e caracterizado pelo subinvestimento em carreiras estra-

tégicas para o desenvolvimento nacional.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; MOLHANO, L.; 

LIMA, João Marcelo C. E. S. A oferta de cursos do ProUni 

e o mercado de trabalho. Revista da Faculdade de Direi-

to da UFPR, v. 61, p. 119-139, 2016.
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rência e arbitragem internacional. Revista do IBRAC, 22, 

n. 2, 2016.
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CAVALLI, Cássio M. Recuperação judicial: como financiar 

empresas. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 2, p. 

64, 2016.
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CAVALLI, Cássio M. Efeitos colaterais da Lei Anticorrup-

ção. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 70, p. 30-

31, 2016.
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Atualmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) ocupa posição central no processo 

político nacional. Suas decisões são a última palavra oficial sobre os temas a que se re-

ferem, concentrando poderes para resolver conflitos políticos e morais, para além das 

esferas majoritárias. Esse cenário, porém, é muito diferente dos anos 1990, quando o 

STF não ocupava posição tão destacada na política brasileira. Neste artigo, discutiremos 

essa configuração do poder e do papel do STF por meio de análises do tribunal que a 

Constituinte criou, mas também do que os ministros criaram por meio de práticas insti-

tucionais e interpretações de seus próprios poderes. Exploraremos algumas consequên-

cias mais recentes da manifestação do próprio poder conferido ao STF nesse processo 

de reconfiguração institucional, delineando, de maneira preliminar, novas tendências na 

forma de atuação política do tribunal. Argumentamos, também, que, em vez de atuar 

apenas como ponto de veto a decisões majoritárias, como câmara revisora do que faz o 

Congresso, o tribunal já sinalizou disposição para receber (e aceitar) provocações para 

funcionar como uma espécie de primeira câmara legislativa.

ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molha-

no. Criatura e/ou criador: transformações do Supremo 

Tribunal Federal sob a Constituição de 1988. Revista Di-

reito GV, v. 24, p. 405-440, 2016.
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Em um trabalho anterior, discutimos três usos do argumento de “capacidades insti-

tucionais” que, embora apresentados sob o mesmo rótulo, são, na verdade, coisas muito 

distintas. São usos da expressão – e da típica referência ao artigo seminal de Cass Suns-

tein e Adrian Vermeule – em sentidos que identificamos como banais, redundantes ou 

absurdos. Embora possam gerar argumentos válidos sob critérios quaisquer, esses usos 

não podem ser reconduzidos ao que esses autores chamam de análises de “capacidades 

institucionais”. Neste breve ensaio teórico, partimos das considerações resumidas acima 

para tentar atingir um objetivo distinto e complementar: o que acontece quando se ten-

ta de fato utilizar o argumento nos termos descritos por Sunstein & Vermeule? Vamos 

apontar e discutir dois desafios relativos à operacionalização efetiva do argumento das 

“capacidades institucionais”. O primeiro, que chamaremos de “o problema da informa-

ção”, está intrinsecamente conectado ao papel desempenhado por inputs empíricos no 

tipo de análises institucionais comparadas que o argumento das CIs exige. O segundo 

problema, que chamaremos de “o problema da observância”, aponta para um possível 

caráter excessivamente exigente de toda a estrutura do argumento, no momento em 

que se considera que ele precisa ser manipulado por tomadores reais de decisão.

LEAL, Fernando Angelo Ribeiro Leal; ARGUELHES, Diego 

Werneck. Dois problemas de operacionalização do argu-

mento das “capacidades institucionais”. Revista de Estu-

dos Institucionais, v. 2, p. 192, 2016.

2.3 DIEGO WERNECK ARGUELHES



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2016

FGV DIREITO RIO 135

JORDÃO, Eduardo Ferreira. Entre o prêt-à-porter e a alta 

costura: procedimentos de determinação da intensidade 

do controle judicial no direito comparado. Revista Brasi-

leira de Direito Público, v. 52, p. 9-44, 2016.
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tes e depois da TV Justiça: rumo à sociedade aberta de 

telespectadores? Revista Brasileira de Direito Público, v. 

14, p. 131-141, 2016.
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LEAL, FERNANDO. Por que devemos respaldar nossa 

Constituição? Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 

70, p. 32-33, 2016.
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70, p. 28, 2016.
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O objetivo deste trabalho é apresentar e explorar os problemas decorrentes da des-

consideração de diagnósticos sobre o funcionamento da realidade em teorias normati-

vas – sobretudo teorias sobre a tomada de decisão judicial. Esses não são problemas de 

natureza conceitual ou empírica, mas de natureza metodológica. Levá-los a sério é im-

portante para que os diálogos entre teorias jurídicas normativas e as explicações forne-

cidas por outras ciências sobre o comportamento de determinados atores (como juízes) 

sejam metodologicamente rigorosos e, assim, possam produzir resultados efetivamente 

relevantes no domínio do direito.

LEAL, Fernando. Regulando a incerteza: a construção de 

modelos decisórios e os riscos do paradoxo da determi-

nação. Revista de Investigações Constitucionais, v. 3, p. 

215-226, 2016.
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Em um trabalho anterior, discutimos três usos do argumento de “capacidades insti-

tucionais” que, embora apresentados sob o mesmo rótulo, são, na verdade, coisas muito 

distintas. São usos da expressão – e da típica referência ao artigo seminal de Cass Suns-

tein e Adrian Vermeule – em sentidos que identificamos como banais, redundantes ou 

absurdos. Embora possam gerar argumentos válidos sob critérios quaisquer, esses usos 

não podem ser reconduzidos ao que esses autores chamam de análises de “capacidades 

institucionais”. Neste breve ensaio teórico, partimos das considerações resumidas acima 

para tentar atingir um objetivo distinto e complementar: o que acontece quando se ten-

ta de fato utilizar o argumento nos termos descritos por Sunstein & Vermeule? Vamos 

apontar e discutir dois desafios relativos à operacionalização efetiva do argumento das 

“capacidades institucionais”. O primeiro, que chamaremos de “o problema da informa-

ção”, está intrinsecamente conectado ao papel desempenhado por inputs empíricos no 

tipo de análises institucionais comparadas que o argumento das CIs exige. O segundo 

problema, que chamaremos de “o problema da observância”, aponta para um possível 

caráter excessivamente exigente de toda a estrutura do argumento, no momento em 

que se considera que ele precisa ser manipulado por tomadores reais de decisão.

LEAL, Fernando; ARGUELHES, Diego Werneck. Dois pro-

blemas de operacionalização do argumento de “capaci-

dades institucionais”. REI — Revista Estudos Institucio-

nais, v. 2, p. 192-213, 2016.
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Neste trabalho argumento ser possível identificar três sentidos diferentes da ideia de 

otimização como referencial normativo de solução de problemas que envolvem princí-

pios em colisão ao longo da obra de Robert Alexy. Chamo esses sentidos de otimização 

como composição de primeira ordem (ou composição relacionada ao caso), otimização 

como seleção e otimização como composição de segunda ordem. Defendo que cada um 

desses sentidos pode ser apresentado como uma estratégia de solução racional para 

problemas de decisão diferentes. Na minha visão, enquanto os dois primeiros sentidos 

estão relacionados à harmonização de princípios em colisão em casos específicos, o ter-

ceiro sentido encontra-se relacionado a considerações dinâmicas exigidas pelas próprias 

bases do projeto filosófico alexyano de institucionalização da razão. Como conclusão, 

aponto que, de cada sentido apresentado, uma questão em aberto – que pode ser trata-

da como um desafio para a teoria dos princípios – surge.

LEAL, Fernando. O que significa otimizar princípios? Uma 

pergunta, três respostas, três problemas — What Does 

Optimizing Colliding Principles Mean? One Question, 

Three Answers, Three Problems. Espaço Jurídico, v. 17, p. 

411-424, 2016.
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MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo; LOUREI-

RO, Caio de Souza. O caráter impessoal dos contratos de 

concessão de direito real de uso de bem público. ReDAC 

— Revista de Direito Administrativo Contemporâneo, v. 

23, p. 43-58, 2016.
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RA, Egon Bockmann. Uma lei para o estado de direito 

contemporâneo. Revista de Direito Público da Econo-

mia, v. 54, p. 209-211, 2016.
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MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. As pre-

sunções jurídicas e a negação da jurisdição: a Fazenda 

Pública em juízo. Revista Brasileira da Advocacia — RBA, 

v. 1, p. 151-167, 2016.

2.7 FLORIANO PEIXOTO DE A. MARQUES NETO

http://lattes.cnpq.br/0004692975996288


ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2016

FGV DIREITO RIO 145

MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Poderes 

da Administração Pública. Fórum Administrativo, v. 185, 

p. 38-47, 2016.
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SCHMIDT, G. R. O conceito constitucional de serviço pú-

blico. Revista Brasileira de Direito Público, v. 14, p. 79-

103, 2016.
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SCHMIDT, G. R. Judicial review: uma breve história no 

tempo. Revista Interesse Público, v. 97, p. 109, 2016.
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SCHMIDT, G. R. Reflexões sobre a arbitragem nos confli-

tos envolvendo a Administração Pública. Revista de Di-

reito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, 

v. XXVI, p. 163, 2016.
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SCHMIDT, G. R. A arbitragem no setor de óleo e gás. Con-

siderações sobre as cláusulas compromissórias inseridas 

nos contratos de concessão celebrados pela ANP. Revis-

ta de Arbitragem e Mediação, v. 13, p. 185-211, 2016.
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The judicialization of the right to health in Brazil may be generating institutional inno-

vations in the system. This judicialization has had unexpected effects, such as disrupting 

budgetary allocations of public healthcare resources. To deal with such effects, many pu-

blic authorities directly or indirectly involved with the Brazilian Public Health Care System 

have created a series of institutional innovations. These innovations aim at: i) minimizing 

the budgetary effects of judicialization and/or ii) decreasing litigation involving the pu-

blic healthcare system. This chapter highlights two demonstrative cases: the healthcare 

settlement chambers [Câmaras de Conciliação de Litígios de Saúde] and the centers for 

technical advisement of judges (Núcleo de AssistênciaTécnica — NAT). This article provi-

des a description of the centers for technical advisement of judges and show the still pre-

liminary attempts to institutionalize extrajudicial forms of settling healthcare litigation.

RIBEIRO, Leandro Molhano; HARTMANN, Ivar Alberto. Ju-

dicialization of the Right to Health and Institutional Chan-

ges in Brazil. Revista de Investigações Constitucionais, v. 

3, p. 35-52, 2016.
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FALCÃO, Joaquim. O Supremo, a incerteza judicial e a 

insegurança jurídica. Journal of Democracy, 2016.
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Neste texto, analisamos a atual distribuição de bolsas do ProUni por curso de gradu-

ação para identificar quais as principais áreas de conhecimento que são contempladas 

no mercado educacional superior por esse programa e em que medida ele se compati-

biliza com a necessidade de incentivar a formação superior em áreas de conhecimento 

consideradas estratégicas, o que é declaradamente prioridade para o próprio governo 

que o elaborou. Argumentamos que a path dependence pode explicar por que a Lei nº 

11.096/2005, que instituiu o ProUni, insere-se no modelo institucional histórico de ex-

pansão de oferta de cursos de educação superior vigente até hoje no Brasil, focado em 

instituições de ensino privadas e caracterizado pelo subinvestimento em carreiras estra-

tégicas para o desenvolvimento nacional.

RAGAZZO, C. E. J.; RIBEIRO, Leandro Molhano; SILVA, J. 

M. C. E. A oferta de cursos do ProUni e o mercado de 

trabalho. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, v. 61, 

p. 119-139, 2016.
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Atualmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) ocupa posição central no processo 

político nacional. Suas decisões são a última palavra oficial sobre os temas a que se re-

ferem, concentrando poderes para resolver conflitos políticos e morais, para além das 

esferas majoritárias. Esse cenário, porém, é muito diferente dos anos 1990, quando o 

STF não ocupava posição tão destacada na política brasileira. Neste artigo, discutiremos 

essa configuração do poder e do papel do STF por meio de análises do tribunal que a 

constituinte criou, mas também do que os ministros criaram por meio de práticas insti-

tucionais e interpretações de seus próprios poderes. Exploraremos algumas consequên-

cias mais recentes da manifestação do próprio poder conferido ao STF nesse processo 

de reconfiguração institucional, delineando, de maneira preliminar, novas tendências na 

forma de atuação política do tribunal. Argumentamos, também, que, em vez de atuar 

apenas como ponto de veto a decisões majoritárias, como câmara revisora do que faz o 

Congresso, o tribunal já sinalizou disposição para receber (e aceitar) provocações para 

funcionar como uma espécie de primeira câmara legislativa

ARGUELHES, D. W.; RIBEIRO, Leandro Molhano. Criatura 

e/ou criador: transformações do Supremo Tribunal Fede-

ral nos 25 anos da Constituição de 1988. Revista Direito 

GV, v. 24, p. 405-440, 2016.
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RIBEIRO, Leandro Molhano; ARGUELHES, D. W. CNJ: 

Captura Nacional da Justiça. Conjuntura Econômica, Rio 

de Janeiro, v. 70, p. 30-32, 2016.
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The judicialization of the right to health in Brazil may be generating institutional inno-

vations in the system. This judicialization has had unexpected effects, such as disrupting 

budgetary allocations of public healthcare resources. To deal with such effects, many pu-

blic authorities directly or indirectly involved with the Brazilian Public Health Care System 

have created a series of institutional innovations. These innovations aim at: i) minimizing 

the budgetary effects of judicialization and/or ii) decreasing litigation involving the pu-

blic healthcare system. This chapter highlights two demonstrative cases: the healthcare 

settlement chambers [Câmaras de Conciliação de Litígios de Saúde] and the centers for 

technical advisement of judges (Núcleo de AssistênciaTécnica — NAT). This article provi-

des a description of the centers for technical advisement of judges and show the still pre-

liminary attempts to institutionalize extrajudicial forms of settling healthcare litigation.

RIBEIRO, Leandro Molhano; HARTMANN, I. A. M. Judicia-

lization of the Right to Health and Institutional Changes 

in Brazil. Revista de Investigações Constitucionais, v. 3, 

p. 35-52, 2016.
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RIBEIRO, Leandro Molhano; JALLES, Christiane. Inovação 

institucional e resistência corporativa: o processo de ins-

titucionalização e legitimação do Conselho Nacional de 

Justiça. Revista Brasileira de Políticas Públicas, 2016.
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O objetivo deste trabalho é verificar a influência de aspectos intuitivos na tomada 

de decisão judicial. Tais fatores podem se tornar um problema especial quando afetam 

a realização de direitos. Para tanto, focamos a heurística de ancoragem em casos envol-

vendo a fixação de danos morais nos I e II Juizados Especiais Cíveis da Regional Barra da 

Tijuca entre os anos de 2004 e 2015. A hipótese de que partimos é a de que os valores 

pedidos pelas partes a título de dano moral funcionam como âncoras para o posterior 

deferimento dos pedidos. Após o tratamento da base, foram analisados 1.102 processos. 

Ao final, verificamos uma correlação baixa entre os valores das causas envolvendo danos 

morais e os valores da condenação. No entanto, essa relação apresenta algumas varia-

ções que podem indicar a influência de julgamentos intuitivos em determinadas situa-

ções: quando as partes pedem valores bem abaixo do teto legalmente permitido (o que 

significa, sendo mais preciso, quando os valores não excedem o valor mediano pedido 

nos processos) e quando pedem valores “quebrados”.

LEAL, F. A. R.; RIBEIRO, Leandro Molhano. O direito é 

sempre relevante? Heurística de ancoragem e fixação de 

valores indenizatórios em pedidos de dano moral em Jui-

zados Especiais do Rio de Janeiro. Direitos Fundamen-

tais & Justiça, 2016.
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O presente texto tem por desiderato demonstrar a importância da correlação entre 

o princípio da sustentabilidade ambiental, a atividade econômica e a concessão de be-

nefícios fiscais como um caminho a percorrer para o equilíbrio do meio ambiente natural 

e como instrumento de educação ambiental, considerando imperiosa necessidade de 

mudanças de paradigmas em que a ética do cuidado deve ser elevada ao patamar de 

premissa fundamental, porquanto a natureza não pode mais ser tratada como mero ob-

jeto ao dispor do Homem. Com efeito, a análise parte da junção de múltiplas nuances de 

sustentabilidade.

CARLI, Ana A. de; COSTA, Leonardo de Andrade. Susten-

tabilidade ambiental: parâmetro necessário à atividade 

econômica e requisito essencial à concessão de benefí-

cios fiscais. Quaestio Iuris, v. 9, p. 843-860, 2016.
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Fabris Campos, L. Perspectivas para reflexões sobre 

gênero no campo jurídico: introdução. Revista Direito e 

Práxis, v. 7, p. 4-13, 2016.
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Por que razão o Estado, por meio do direito, arroga-se na posição de determinar 

quem é ou pode ser homem ou mulher (e somente uma das duas opções), em quais cir-

cunstâncias, sob que requisitos? O objetivo do presente artigo é investigar a regulação 

dos direitos de pessoas trans no Brasil e na Alemanha. Os dois países são aqui vistos 

como duas faces de uma mesma moeda: meu argumento é de que o conceito de “dano”, 

à luz da perspectiva crítica dos estudos de gênero, especialmente do conceito de hetero-

normatividade, pode ser a chave para entender as contradições, retrocessos e avanços, 

assim como para questionar, criticar e oferecer alternativas quanto a direitos e leis sobre 

transexuais. A identificação dessas tensões me levará a concluir que a redefinição do 

sentido de “dano” foi essencial para compreender as variações ocorridas nos respectivos 

direitos. Por fim, será proposta uma perspectiva mais inclusiva para o reconhecimento 

jurídico da diversidade das identidades trans.

FABRIS CAMPOS, Ligia. Direitos de pessoas trans* em 

perspectiva comparada: o papel do conceito de dano no 

Brasil e na Alemanha / Trans* Rights in Comparative Pers-

pective: Discussing the Concept of Harm to Self in Brazil 

and Germany. Revista Direito e Práxis, v. 7, p. 476-495, 

2016.
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FABRIS CAMPOS, L.; NORONHA, J. V. Still the Gendered 

Division of Household Labor as a Constitutional Rights’ Is-

sue: A Dialogue with Jennifer Nedelsky. Revista Brasileira 

de Filosofia, 2016.
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A tragédia brasileira de centenas de casos de microcefalia causados pelo vírus Zika 

transformou a vida de mães, criou pânico global e definiu novas linhas de pesquisa cien-

tífica. Temos, agora, a oportunidade de transformar a dor de famílias e a mobilização 

política sem precedentes em inovação jurídica.

A legislação brasileira e a interpretação constitucional têm se modernizado acelera-

damente nos anos recentes, e as fontes que levam à superação de paradigmas não são 

sempre nacionais. Quando o Supremo Tribunal Federal superou a literalidade da lei para 

reconhecer casamentos entre pessoas do mesmo sexo, quando deu interpretação ampla 

ao direito de defender a legalização de conduta hoje criminalizada ou quando reconhe-

ceu a falência do sistema prisional brasileiro, em todos esses casos o fez inserindo o 

Brasil no contexto de nações civilizadas. Ao olhar na direção de onde queremos chegar, 

fomos capazes de romper com os velhos dogmas que nos impediam de avançar.

Pois é chegado o momento de as mulheres serem protegidas pelo direito ao decidir 

sobre seus corpos, suas convicções e sua saúde. O Direito Internacional e experiências de 

países referências para o Brasil têm muito a contribuir com o debate nacional.

MOHALLEM, Michael Freitas; SOARES, Marianna. Zika, 

aborto e autonomia da mulher. Revista Justiça & Cidada-

nia, v. 1, p. 52-55, 2016.
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O fim do foro especial não é a garantia de um Judiciário rápido e eficaz. A prerrogati-

va de ser julgado por um colegiado produz três profundas consequências para a demo-

cracia brasileira: protege a escolha dos eleitores da indevida interferência do Judiciário, 

dissolve eventuais paixões e radicalismos do juiz individual no voto colegiado e nos dá a 

oportunidade de resolver as causas da morosidade jurisdicional não apenas redistribuin-

do autos por varas de primeira instância, mas evitando que se tornem novos processos 

judiciais.

MOHALLEM, Michael Freitas. O colegiado protege a de-

mocracia. Tribuna do Advogado, Rio de Janeiro, p. 26-26, 

2016.
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The article provides readers with an overview of the development of public utilities in 

Brazil in the last two decades. The article concludes that, after 20 years of emphasis in 

the concession regime, although the country still needs huge investments in infrastruc-

ture sectors, regulatory uncertainty and deterioration of the macroeconomic scenario 

currently represent significant barriers to investments.

DUTRA, J. C.; SAMPAIO, P. R. P.; LOPES, E. D. G. Twenty 

Years of Infrastructure Concessions in Brazil. Network In-

dustries Quarterly, v. 18, p. 3-8, 2016.
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SAMPAIO, P. R. P.; SAMPAIO, R.; MAGALHÃES, L. Ques-

tões jurídicas relevantes na gestão de parques urbanos 

no Brasil: panorama geral e estudo de caso do Parque do 

Flamengo. Revista de Direito Administrativo, v. 272, p. 

339-379, 2016.
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A relevância da iluminação pública para a sociedade se apresenta em diversas dimensões, 

trazendo ganhos sensíveis para a segurança pública, o ordenamento do tráfego urbano e o 

aproveitamento noturno de espaços públicos. No entanto, a provisão adequada desse servi-

ço historicamente representa um desafio a formuladores de política e reguladores, tanto pelo 

elevado consumo de energia demandado quanto pela necessidade contínua de manutenção 

e melhoria das instalações, que importam em custos expressivos para os municípios, em mui-

tos casos representando a sua segunda maior despesa. Com a determinação da ANEEL de 

que os ativos de iluminação pública que porventura se encontrassem na base de ativos das 

distribuidoras locais fossem integralmente transferidos para o município titular do serviço até 

o dia 31 de dezembro de 2014, os municípios estão tendo de lidar com uma nova realidade: 

a de gerir diretamente os ativos de iluminação pública ou de contratar com terceiros essa 

gestão, o que representará um custo adicional aos orçamentos locais. Para fazer frente a essa 

nova realidade, os municípios têm adotado arranjos diferentes para gerir os ativos transferi-

dos. Foram observadas especialmente a adoção de três possibilidades: a gestão direta pelo 

poder público ou sua contratação mediante licitação para a contratação de serviço de manu-

tenção, a adoção de parcerias público-privadas (PPP) ou a reunião de municípios por meio 

de consórcios públicos. Neste trabalho, buscou-se investigar o funcionamento de cada uma 

das alternativas adotadas pelos municípios. Ademais, observou-se que, independentemente 

do modelo adotado, os desafios encontrados têm sido diversos. Muito embora a Constituição 

determine que a cobrança possa ser utilizada para “custeio dos serviços de iluminação públi-

ca”, a legislação federal não prevê quais rubricas poderiam ser cobertas ou não com recursos 

da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP). Além da barreira 

financeira, os municípios deparam-se com a falta de expertise sobre o tema e a falta de pre-

paro para conseguir gerir o serviço de iluminação pública com toda a sua complexidade.

SAMPAIO, P. R. P.; AMORIM, L.; DUTRA, J. Aspectos re-

gulatórios e desafios da iluminação pública: controvérsias 

e desenvolvimentos recentes. Revista de Direito da Uni-

versidade de Brasília. v. 2, n. 2, p. 120-143, 2016.
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Este artigo busca analisar criticamente o caso das imunidades jurisdicionais do Esta-

do perante a Corte Internacional de Justiça, avaliando os principais argumentos tenden-

tes a considerar o caráter não absoluto da imunidade estatal quando estão em jogo sé-

rias violações dos Direitos Humanos e do Direito Internacional Humanitário que possuem 

o status de normas de jus cogens. Sustenta-se a necessidade de uma leitura progressista 

da prática estatal em matéria de imunidades estatais, considerando a evolução atual do 

Direito Internacional e a erosão progressiva da imunidade que caminha pari passu com 

a limitação da soberania estatal e a emergência do indivíduo enquanto sujeito de Direito 

Internacional.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Imunidades jurisdicionais 

do Estado perante a Corte Internacional de Justiça: uma 

análise a partir do caso Alemanha vs. Itália. Revista Direi-

to GV, v. 24, p. 516-541, 2016.
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O presente trabalho tem por objetivo demonstrar que a ausência de definição de re-

gras de cooperação para o exercício da competência comum ambiental, nos termos do 

art. 23, parágrafo único, da Constituição Federal, sujeitava o licenciamento ambiental e o 

desenvolvimento sustentável à tragédia dos antibens comuns. A edição da Lei Comple-

mentar 140/2011 e a recente publicação do Decreto 8.437/2015 trazem promissoras re-

formas institucionais capazes de evitar a tragédia dos antibens comuns. Se corretamente 

manuseados, há potencial de ganho de eficiência e efetividade do sistema de competên-

cia constitucional comum em matéria de licenciamento ambiental.

SAMPAIO, R. S. R.; LAMARE, J. M.; KLOSS, V. D. O. Regu-

lação ambiental e a tragédia dos antibens comuns: análise 

de eficiência e efetividade aplicável ao regime de com-

petência em matéria de licenciamento ambiental. Revista 

Direito Ambiental e Sociedade, v. 6, p. 177-200, 2016.

2.17 RÔMULO SILVEIRA DA ROCHA SAMPAIO

http://lattes.cnpq.br/6567295009605161


ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2016

FGV DIREITO RIO 169

ALCÂNTARA, P. A. F.; SAMPAIO, R. S. R. O rompimento 

da barragem de Fundão: um “desastre tecnológico”. Con-

juntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 70, p. 52-53, 2016.
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SAMPAIO, P. R. P.; SAMPAIO, R. S. R.; MAGALHÃES, L. 

Questões jurídicas relevantes na gestão de parques urba-

nos no Brasil: panorama geral e estudo de caso do Parque 

do Flamengo. Revista de Direito Administrativo, v. 272, 

p. 339-379, 2016.
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GUERRA, Sérgio. Sociedade de riscos e incertezas: o con-

trole judicial sobre as escolhas regulatórias. Interesse Pú-

blico (Impresso), v. 1, p. 155-174, 2016.
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GUERRA, Sérgio. Exoneração de presidente da EBC é 

ato administrativo constitucional. Consultor Jurídico, São 

Paulo, v. 1, p. 1-1, 2016. (On-line)
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GUERRA, Sérgio; GUERRA, Thamires. Brasil deve obser-

var modelo francês de agências reguladoras. Consultor 

Jurídico, São Paulo, v. 1, p. 1-1, 2016. (On-line)
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O presente artigo aborda os diferentes mecanismos de cooperação no processo pe-

nal para, ao final, fazer uma análise crítica de alguns acordos de colaboração premiada 

firmados no âmbito da “Operação Lava Jato”. Descreve-se a evolução histórica dos ins-

titutos de colaboração (confissão, delação e colaboração) com seus efeitos no processo 

penal (atenuante de pena, causa especial de redução de pena e, eventualmente, imunida-

de penal) para compreender o contexto em que foi introduzida a colaboração premiada. 

Por se tratar de um mecanismo “premial”, que cria incentivos para estimular determinado 

comportamento do acusado no âmbito do processo penal, afigura-se pertinente um en-

foque do instituto com base na análise econômica do direito.

AMARAL, Thiago Bottino do. Colaboração premiada e 

incentivos à cooperação no processo penal: uma análise 

crítica dos acordos firmados na Operação Lava Jato. Re-

vista Brasileira de Ciências Criminais, v. 122, p. 359-390, 

2016.
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O objetivo deste artigo é mapear as citações proferidas pelos ministros do Supremo 

Tribunal Federal do Brasil durante o julgamento da Ação Penal 470 (Mensalão), conside-

rando as sessões realizadas de 02 de agosto de 2012 a 17 de dezembro de 2012. A análise 

dessas citações serviu de base para diversas classificações sobre a Corte, no tocante à 

divisão do julgamento em capítulos (temas), ao perfil de cada um dos ministros sobre o 

tempo de exposição do voto oral, à quantidade de citações doutrinárias (nacionais, in-

ternacionais e literárias) e à quantidade de citações à jurisprudência (do STF, de órgãos 

inferiores e internacional).

AMARAL, Thiago Bottino do; SGANZERLA, Rogerio B. O 

perfil das citações no julgamento da AP 470 (Mensalão). 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 118, p. 185-212, 

2016.
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AMARAL, Thiago Bottino do. A inconstitucionalidade da 

condução coercitiva. Boletim IBCCRIM, v. 285, p. 4-6, 

2016.
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ARGUELHES, Diego Werneck. Linha sucessória: os perigos da ação da Rede no Supremo. 

JOTA, 03 nov. 2016.

ARGUELHES, Diego Werneck. Reforma do Ensino via MP: risco de intervenção do Supre-

mo. JOTA, 24 set. 2016.
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FALCÃO, Joaquim. Ato ‘incomum e isolado’. O Liberal – PA, 05 abr. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Corrupção no centro do palco. O Globo – RJ, 19 jun. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Decisão colegiada perde espaço em STF dividido. Folha de S. Paulo 

– SP, 26 dez. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Decisões individuais crescem no Supremo Tribunal Federal. Agora 

São Paulo – SP, 26 dez. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Democracia e Poder Moderador. A Gazeta – ES, 05 jun. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Democracia e Poder Moderador. O Globo – RJ, 05 jun. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Dilma atuou para tentar evitar a prisão de Lula, indica gravação da 

PF. Folha de S. Paulo – SP, 17 mar. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Dirceu lembrou um nome esquecido: “Silvinho”. O Povo – CE, 31 jan. 

2016.

FALCÃO, Joaquim. Em busca de alternativa às ações na Justiça. O Globo – RJ, 28 ago. 

2016.

FALCÃO, Joaquim. Especialistas criticam comportamento do STF no caso Renan. Valor 

Econômico – SP, 08 dez. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Essa menina. O Liberal – PA, 10 dez. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Estudo aponta falhas em Mariana. O Globo – RJ, 14 nov. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Foro privilegiado: o fim está próximo? A Gazeta – ES, 21 nov. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Grupo critica ‘desmonte de direitos’. O Povo – CE, 07 mar. 2016.

FALCÃO, Joaquim. História oral do Supremo. Folha de S. Paulo – SP, 28 ago. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Hora de mudar. O Estado de S. Paulo – SP, 11 set. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Justiça Federal discute uso de meios alternativos de solução de con-

flitos. Valor Econômico – SP, 14 jun. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Maia se movimenta para seguir à frente da Câmara. Folha de S. Paulo 

– SP, 11 nov. 2016.

FALCÃO, Joaquim. O escudo para 22 mil pessoas no Brasil. Diário de Pernambuco – PE, 

12 nov. 2016.
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FALCÃO, Joaquim. O GLOBO inicia cobertura especial da campanha. O Globo – RJ, 03 

set. 2016.

FALCÃO, Joaquim. O Supremo. O Liberal – PA, 09 jan. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Os políticos recorrem ao STF. Valor Econômico – SP, 08 jan. 2016.

FALCÃO, Joaquim. PEC para expulsar as divindades do Olimpo. Correio Braziliense – 

DF, 07 nov. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Pedidos de vista param 225 ações no supremo. O Estado de S. Paulo 

– SP, 05 nov. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Perspectivas para 2017. Valor Econômico – SP, 17 dez. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Prestar mais atenção ao STF. Diário de Pernambuco – PE, 06 jan. 

2016.

FALCÃO, Joaquim. Procuradores publicam carta em que exigem o fim do foro especial. 

Correio Braziliense – DF, 15 nov. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Rio que corre para o mar. Correio Braziliense – DF, 07 nov. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Sem coice Senado mantém direitos de Dilma e irrita Temer. O Globo 

– RJ, 01 set. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Seminário discute mediação. O Globo – RJ, 22 maio 2016.

FALCÃO, Joaquim. Só 3% foram condenados. Correio Braziliense – DF, 06 nov. 2016.

FALCÃO, Joaquim. STF investiga 134 por corrupção na Petrobras. A Gazeta – ES, 20 jun. 

2016.

FALCÃO, Joaquim. STF tem 18% menos decisões coletivas. A Gazeta – ES, 27 dez. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Supremo e Senado quiseram ser maiores do que são. Revista Época 

– SP, 12 dez. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Tecnologias para tirar o peso da justiça no Brasil. Valor Econômico 

– SP, 08 ago. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Tragédia política. Valor Econômico – SP, 15 jul. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Tribunais superiores enxugam gastos para se adequar ao menor or-

çamento. Valor Econômico – SP, 27 maio 2016.

FALCÃO, Joaquim. Um mergulho na incerteza. Valor Econômico – SP, 09 dez. 2016.
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FALCÃO, Joaquim. Universitários brasileiros serão embaixadores em conferência nos 

Estados Unidos. EBC, 19 mar. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Frederico Vasconcelos. Folha de São Paulo, 04 jan. 2016.

FALCÃO, Joaquim. O Supremo e o impeachment: os rumos do Brasil nas mãos de 11 mi-

nistros. El País Brasil, 27 mar. 2016.

FALCÃO, Joaquim. A Justiça e o Direito nos jornais deste domingo. Consultor Jurídico, 

26 jun. 2016.

FALCÃO, Joaquim. O STF sai arranhado do julgamento de Renan Calheiros. Época, 09 

dez. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Análise: Lewandowski plantou a dúvida. Extra, 01 set. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Artigo: O final e o fim da Lava-Jato. Extra, 03 maio 2016.

FALCÃO, Joaquim. Artigo: O destino do ministro Lewandowski. Extra, 16 ago. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Artigo: O que pode e o que não pode ser feito na campanha eleitoral. 

Extra, 06 set. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Artigo: O Supremo e seu labirinto. Extra, 15 abr. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Cabaré Brasil: Supremo já investiga 134 na Lava-Jato. Extra, 19 jun. 

2016.

FALCÃO, Joaquim. Despreparo para desastres continua um ano após tragédia em Ma-

riana. Extra, 14 nov. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Dinheiro, poder e governo: passe o Brasil a limpo com livros sobre 

política. Folha de São Paulo, 22 mar. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Fique ligado. Estado de Minas, 19 jun. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Rio sediará evento sobre mediação, negociação e arbitragem no se-

tor imobiliário. Agência Estado, 01 jun. 2016.

FALCÃO, Joaquim. “Anistiar o caixa 2 é anistiar a corrupção e a lavagem de dinheiro” 

afirma Deltan Dallagnol. Jornal do Brasil, 28 nov. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Ainda há portugueses que creem que Brasil deve continuar a ser 

tratado como capitanias hereditárias. Jornal do Brasil, 12 ago. 2016.
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FALCÃO, Joaquim. Universitários brasileiros serão embaixadores em conferência nos 

Estados Unidos. Jornal do Brasil, 20 mar. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Reflexões sobre o novo CPC é tema de livro. JOTA, 05 nov. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Renan Marco Aurélio e o tortuoso Supremo. JOTA, 06 dez. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Retrospectiva 2015 – As mais importantes de dezembro. JOTA, 01 

jan. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Impeachment é antídoto contra presidentes sem legitimidade, diz 

Britto. JOTA, 23 abr. 2016.

FALCÃO, Joaquim. O Supremo em “crise”. JOTA, 18 jan. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Religioso surfista e chefe da Lava-Jato: quem é Deltan Dallagnol. 

Zero Hora, 16 set. 2016.

FALCÃO, Joaquim. STF e o impeachment: os rumos do Brasil nas mãos de 11 ministros. 

MSN, 27 mar. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Ancine: Por que o Supremo faz agora política audiovisual? O Globo, 

10 mar. 2016.

FALCÃO, Joaquim. O Brasil cabe dentro de um táxi de carnaval. O Globo, 10 fev. 2016.

FALCÃO, Joaquim. O discurso que Obama não fez aos brasileiros. O Globo, 14 jan. 2016.

FALCÃO, Joaquim. O final e o fim da Lava-Jato. O Globo, 03 maio 2016.

FALCÃO, Joaquim. Universitários brasileiros serão embaixadores em conferência nos 

Estados Unidos. Bol Notícias, 19 mar. 2016.

FALCÃO, Joaquim. A liderança da OAB. O Globo, 23 mar. 2016.

FALCÃO, Joaquim. O que é um líder? O Globo, 28 jan. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Análise: Lewandowski plantou a dúvida. O Globo, 01 set. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Artigo: O final e o fim da Lava-Jato. O Globo, 03 maio 2016.

FALCÃO, Joaquim. Artigo: O destino do ministro Lewandowski. O Globo, 16 ago. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Artigo: O que pode e o que não pode ser feito na campanha eleitoral. 

O Globo, 06 set. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Artigo: O Supremo e seu labirinto. O Globo, 15 abr. 2016.
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FALCÃO, Joaquim. Brasil continua despreparado para desastres após tragédia em Ma-

riana. O Globo, 14 nov. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Cabaré Brasil: Supremo já investiga 134 na Lava-Jato. O Globo, 19 

jun. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Ex-ministro do Supremo Cezar Peluso critica instabilidade da Corte. 

O Globo, 12 jul. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Lava jato e Santo Amaro da Purificação. O Globo, 20 jul. 2016.

FALCÃO, Joaquim. O que é corrupção? O Globo, 06 jul. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Sobre o Voto Não. O Globo, 28 out. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Trump segundo Hillary. O Globo, 03 ago. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Cai o rei de paus, não fica nada. Estado de São Paulo, 06 maio 2016.

FALCÃO, Joaquim. Universitários brasileiros serão embaixadores em conferência nos 

Estados Unidos. A Crítica, 20 mar. 2016.

FALCÃO, Joaquim. A legalidade das decisões de Moro está na berlinda. Carta Capital, 

17 mar. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Criminalistas criticam fala de Barroso sobre prisão antes de trânsito 

em julgado. Consultório Jurídico, 01 jul. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Joaquim Falcão defende aplicação de conciliação em casos de 

bullying. Consultório Jurídico, 08 jul. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Sidnei Gonzalez da FGV vence ação contra Joaquim Falcão e seu 

filho. Consultório Jurídico, 26 set. 2016.

FALCÃO, Joaquim. A Justiça e o Direito nos jornais desta segunda-feira. Consultório 

Jurídico, 20 jun. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Ministro da Justiça assina acordo para estimular mediação entre... 

Consultor Jurídico, 18 jun. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Juristas protocolam o impeachment de Gilmar (PSDB-MT). Conversa 

Afiada, 08 set. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Nas entrelinhas. Correio Web, 07 nov. 2016.



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2016

FGV DIREITO RIO 205

FALCÃO, Joaquim. Procuradores defendem o fim do foro especial. Correio Web, 15 nov. 

2016.

FALCÃO, Joaquim. A reforma das reformas. Estado de São Paulo, 19 set. 2016.

FALCÃO, Joaquim. “Não existe ação judicial grátis”. Folha de São Paulo, 22 jul. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Seminário Ilustríssima sobre eficiência municipal e mais indicações 

culturais. Folha de São Paulo, 28 ago. 2016.

FALCÃO, Joaquim. “Anarquia interna” e panos quentes no Supremo. Folha de São Paulo, 

09 dez. 2016.

FALCÃO, Joaquim. A liminar de Fux e o centro do furacão. Folha de São Paulo, 16 dez. 

2016.

FALCÃO, Joaquim. Em ano de crises Supremo tem 18% menos decisões coletivas. Folha 

de São Paulo, 26 dez. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Universitários brasileiros serão embaixadores em conferência nos 

Estados Unidos. MSN, 19 mar. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Acadêmicos da USP criticam ‘’desmonte de direitos’’ no Congresso. 

O Povo, 07 mar. 2016.

FALCÃO, Joaquim. E agora vamos ou não assumir a nossa responsabilidade? O Tempo, 

27 out. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Depois do Carnaval, a dura realidade que nos confronta. O Tempo, 

11 fev. 2016.

FALCÃO, Joaquim. CNseg anuncia os finalistas da 6ª edição do Prêmio Antônio Carlos 

de Almeida Braga de Inovação em Seguros. Segs, 21 nov. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Inscrições para Prêmio de Inovação da CNseg batem recorde. Segs, 

10 out. 2016.

FALCÃO, Joaquim. CNseg anuncia vencedores da sexta edição do Prêmio Antonio Car-

los de Almeida Braga de Inovação em Seguros. Segs, 15 dez. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Sai a lista dos melhores inovadores do mercado de seguros. Segs, 18 

dez. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Corretor pode participar do prêmio de inovação. Segs, 19 maio 2016.
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FALCÃO, Joaquim. Inscrições abertas para a 6ª edição do Prêmio Antonio Carlos de Al-

meida Braga de Inovação em Seguros. Segs, 11 maio 2016.

FALCÃO, Joaquim. Frase do dia. Valor Econômico, 08 jan. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Resultado de 8 a 3 no STF é só o início. Valor Econômico, 08 jan. 

2016.

FALCÃO, Joaquim. Ministros do STF fazem política com ausência de regras diz profes-

sor. Valor Econômico, 07 dez. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Agenda. Valor Econômico, 19 dez. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Acadêmicos da USP criticam desmonte de direitos conquistados no 

Congresso. Folha de São Paulo, 02 mar. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Especialistas citam obstrução da Justiça; outros contestam grava-

ção. Folha de São Paulo, 17 mar. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Lava Jato e pedido de prisão de Lula são processos distintos. Folha 

de São Paulo, 11 mar. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Poder, política e corrupção: veja seleção de livros para passar o Brasil 

a limpo. Folha de São Paulo, 10 mar. 2016.

FALCÃO, Joaquim. Os sete segredos da 13ª vara federal de Curitiba, a responsável pela 

Lava Jato. Época, 29 abr. 2016.
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3.17 LEANDRO MOLHANO RIBEIRO

MOLHANO, Leandro. A cláusula de barreira individual é uma boa solução? Estadão, 05 

out. 2016.

MOLHANO, Leandro. Promessas impossíveis. Estadão, 26 set. 2016.
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3.18 LUIZ GUILHERME M R MIGLIORA

MIGLIORA, L. G. M. R. Proposta de reforma da legislação divide os especialistas. O Globo 

– RJ, 22 maio 2016.

MIGLIORA, L. G. M. R. Reforma reduziria número de ações trabalhistas. O Estado de S. 

Paulo – SP, 26 set. 2016.

MIGLIORA, L. G. M. R. Terceirização já é realidade de 13 milhões. O Estado de S. Paulo – 

SP, 26 set. 2016.

MIGLIORA, L. G. M. R. Nova proposta de reforma trabalhista provoca polêmica e irrita o 

Planalto. El País, 10 set. 2016.

MIGLIORA, L. G. M. R. Supremo inicia a reforma trabalhista do governo Temer. JOTA, 24 

out. 2016.

MIGLIORA, L. G. M. R. Reforma trabalhista reduziria custo das 300 mil ações que o país 

tem por ano. Gazeta do Povo, 26 set. 2016.

MIGLIORA, L. G. M. R. Trabalhadores temem perdas de direitos após decisão liminar de 

Gilmar Mendes sobre acordos coletivos. R7, 29 out. 2016.
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3.19 MARCIO SOUZA GUIMARÃES

GUIMARÃES, M. S. Julho foi o mês com mais pedidos de recuperação desde a nova Lei 

de Falências. Consultor Jurídico, 12 set. 2016.
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3.20 MELINA DE SOUZA ROCHA LUKIC

AFONSO, J. R.; ROCHA, M. S. Recriação da CPMF: nenhuma grande economia cobra tri-

buto desse tipo. Tribuna do Advogado — OAB/RJ, Rio de Janeiro, p. 35-35, 01 jun. 2016.

AFONSO, J. R.; ROCHA, M. S. IRPJ e JCP: diferenciais brasileiros. Revista Resenha da 

Bolsa, p. 33-38, 01 fev. 2016.
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3.21 MICHAEL FREITAS MOHALLEM

MOHALLEM, Michael Freitas. Fatiaram a Ficha Limpa? O Estado de São Paulo, São Paulo, 

p. A8-A8, 04 set. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. O Colegiado Protege a Democracia. Tribuna do Advogado, 

Rio de Janeiro, p. 26-26, 01 set. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Campanha barata ou injusta? O Estado de São Paulo, p. 

A4, 21 jul. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas; SOARES, Marianna. Zika e o direito de amanhã. O Globo, 

Brasil, p. 19, 12 abr. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. A razão do colegiado. Folha de São Paulo, Nacional, p. 3-3, 

26 mar. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas; SOARES, Marianna. Zika, aborto e autonomia da mulher. 

Revista Justiça & Cidadania, p. 52-55, mar. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. A violência que rouba vidas. Correio Braziliense – DF, 06 

jan. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Ações por campanha antecipada caem. O Estado de S. 

Paulo – SP, 13 ago. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Após ataques a candidatos votação terá efetivo recorde de 

segurança. Folha de S. Paulo – SP, 30 set. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Atoleiro do país na corrupção. O Dia – RJ, 16 fev. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Balanço. O Globo – RJ, 30 out. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Brasil escreve hoje novo capítulo de sua história. O Dia – RJ, 

17 abr. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Câmara enfrenta o STF por decisão sobre aborto. O Tempo 

– MG, 01 dez. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Cassada Dilma mantém direitos políticos. O Dia – RJ, 01 set. 

2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Citados em CPI das Milícias conquistam mandatos. O Globo 

– RJ, 08 out. 2016.
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MOHALLEM, Michael Freitas. Com a palavra. O Dia – RJ, 10 maio 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Crise regional e foco nos EUA. Correio Braziliense – DF, 01 

set. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Crivella afirma que sua vitória não representa ascensão 

conservadora. Folha de S. Paulo – SP, 01 nov. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Crivella cresce com discurso ecumênico. O Estado de S. 

Paulo – SP, 25 set. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Cultura ganha novo status. Estado de Minas – MG, 15 maio 

2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Cunha articula para esvaziar votação. O Estado de S. Paulo 

– SP, 04 set. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Desilusão não freia filiações. O Tempo – MG, 24 jul. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Dia decisivo para o Brasil. Diário do Nordeste – CE, 31 ago. 

2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Dilma pagou R$ 2 mi para viagens de vice. O Estado de S. 

Paulo – SP, 10 dez. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Direitos políticos mantidos. A Crítica – AM, 01 set. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Embate entre poderes expõe crise em torno de autonomia. 

Zero Hora – RS, 07 dez. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Especialista faz balanço negativo. Hoje em Dia – MG, 13 jun. 

2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Estratégico na disputa aplicativo de mensagens deve ter 

efeito inesperado. O Globo – RJ, 15 ago. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Gilmar Mendes e Marco Aurélio divergem. Zero Hora – RS, 

07 dez. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Imigrante. O Globo – RJ, 07 dez. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Inclusão e políticas sociais. Correio Braziliense – DF, 01 set. 

2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Legalização de aborto para grávidas com vírus gera deba-

te. O Globo – RJ, 15 fev. 2016.
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MOHALLEM, Michael Freitas. Ministério é conservador, avaliam especialistas. Valor Eco-

nômico – SP, 12 maio 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Moreira Franco afirma que país já começou a recuperar 

credibilidade para gerar empregos. Hoje em Dia – MG, 13 jun. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Na disputa pelo voto WhatsApp arrisca se tomar terra sem 

lei. Gazeta do Povo – PR, 16 ago. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. No plenário carioca dinheiro multiplicado e trabalho racio-

nado. O Globo – RJ, 16 out. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Novo ministério em xeque. Correio Braziliense – DF, 15 

maio 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. O choque dos contrários. Revista Época – SP, 10 out. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. O GLOBO discute política ao vivo no Facebook. O Globo 

– RJ, 12 set. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Pacote de maldades deve parar na Justiça. Jornal Metro 

Belo Horizonte – MG, 07 nov. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Pacote de maldades deve parar na Justiça. Jornal Metro 

Vitória – ES, 07 nov. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Pacote de maldades no RJ deve parar na justiça. Jornal 

Metro Brasília – DF, 07 nov. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Pacote de maldades no RJ deve parar na Justiça. Jornal 

Metro Campinas – SP, 07 nov. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Pacote do Governo do Estado pode parar na Justiça. Jornal 

Metro Rio de Janeiro – RJ, 07 nov. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Pacote do governo do Rio deverá parar na Justiça. Jornal 

Metro Porto Alegre – RS, 07 nov. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Painel do impeachment. Folha de S. Paulo – SP, 01 fev. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Por que as eleições tiveram tantas abstenções? O Globo – 

RJ, 01 nov. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Primeiro mês do governo Temer é negativo. Jornal do Co-

mércio – RS, 13 jun. 2016.
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MOHALLEM, Michael Freitas. Teto de gasto por eleitor é o dobro em cidade menor. O 

Estado de S. Paulo – SP, 21 jul. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Todo poder no Judiciário. Valor Econômico – SP, 18 mar. 

2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Um gravíssimo precedente. Revista Isto É – SP, 14 set. 2016.

MOHALLEM, Michael Freitas. Voto na rede. Jornal Extra – RJ, 21 ago. 2016.
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