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1. Apresentação dos professores
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Doutor em Direito pela PUC-Rio. Academic visitor na Faculty of Law e Centre for 

Criminology da University of Oxford, Inglaterra (2017-2018). Possui graduação e mestra-

do em Direito pela PUC-Rio. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito 

Penal e Criminologia. Professor pesquisador adjunto e coordenador do Núcleo de Prática 

Jurídica da FGV Direito Rio. Leciona Direito Penal no curso de graduação da FGV Direito 

Rio. Professor dos cursos de pós-graduação da FGV Direito Rio (Rede Conveniada e FGV 

in Company — cursos corporativos), ministrando as disciplinas Crimes contra a Adminis-

tração Pública e a Ordem Tributária, Direito Penal Econômico e Aspectos Penais da Ati-

vidade Empresarial. Associado ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais — IBCCRIM.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6818014176616814

1.1 ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES
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Possui graduação em Direito pela Fundação de Ensino Octávio Bastos (1997), Master 

of Laws (LL.M.) pela University of Illinois (2005), doutorado em Direito (Doctor of the 

Science of Law — J.S.D.) pela University of Illinois (2009). Atualmente, é professor e 

vice-diretor da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio), onde 

coordena o Centro de Pesquisa em Direito e Economia (CPDE/FGV Direito Rio). Tem 

experiência em Análise Econômica do Direito com ênfase nos temas de Direito do Con-

sumir, Direito da Regulação e Desenvolvimento Econômico.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6429951381584739

1.2 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO
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Professor adjunto e membro do corpo permanente do mestrado da Escola de Direito 

da Fundação Getulio Vargas. Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 

do Estado do Rio de Janeiro (PUC/RJ), é mestre em Direito da Concorrência e Regulação 

de Mercados (LL.M) pela New York University School of Law (NYU), mestre em Direito 

Civil e doutor em Direito da Cidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). 

Cursou pós-doutorado em Direito da Concorrência e Política Regulatória na University of 

California at Berkeley (UCB) e em Economia na Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Foi também, entre 2008 e 2012, conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Eco-

nômica (Cade) e, entre 2012 e 2014, o primeiro superintendente-geral do mesmo órgão.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9694200934261935

1.3 CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO
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Doutor (2014) e mestre (2006) em Direito pela Universidade de Harvard. Mestre 

(2005) e bacharel (2003) em Direito pela Universidade de Brasília. Ocupou distintas 

posições na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Professor 

da FGV Direito Rio.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7131331499525605

1.4 DANIEL BARCELOS VARGAS
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Professor da FGV Direito Rio. Pesquisador visitante na Harvard Law School (2016-

2017). Aprovado como pesquisador visitante pela Yale Law School (2o semestre/2016). 

Doutor em Direito Civil, na modalidade de doutorado-sanduíche, pela Universidade de 

São Paulo (2013-2016), com período de pesquisa na Ludwig-Maximilians-Universität Mün-

chen (2014-2015), com bolsa concedida pelo Deutscher Akademischer Austauschdienst 

(DAAD). Foi pesquisador visitante do Instituto Max Planck de Direito Comparado e Inter-

nacional Privado em Hamburgo, na Alemanha (2015). Mestre em Direito Civil pela Ponti-

fícia Universidade Católica de São Paulo (2012). Graduado em Direito pela Universidade 

Federal da Bahia (2009).

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8290747504589231

1.5 DANIEL PIRES NOVAIS DIAS



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2019

FGV DIREITO RIO 18

Doutora (2013) e mestre (2007) em Direito Internacional pela Universidade de Edim-

burgo, Escócia, e mestre (2004) em Direito Administrativo pela Universidade de São 

Paulo. É professora em regime de período integral da Escola de Direito do Rio de Janeiro 

da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio). Foi pesquisadora visitante do Wissens-

chaftszentrum Berlin (WZB), no departamento Transnational Conflicts and International 

Institutions. Realizou seu pós-doutorado, financiado pela Fundação de Amparo à Pesqui-

sa do Estado de São Paulo (Fapesp) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes), no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de 

São Paulo (2014-2018). É pesquisadora na área de Direito Internacional Público e Direito 

Internacional Ambiental.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9162835348711453

1.6 DANIELLE HANNA RACHED
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Professor associado do Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa). Doutor em Direito 

pela Yale University, EUA. Possui graduação em Direito pela Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (2004), mestrado em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (Uerj) (2006) e é ‘Master of Laws’ (LL.M.) pela Yale Law School (EUA) (2008), 

com bolsa da instituição e da Fundação Estudar (2007-2008). Foi visiting researcher no 

Instituto Max Planck para Direito Internacional e Direito Público Comparado (Heidelberg, 

Alemanha) (jan./fev. 2016), com bolsa da instituição; visiting fellow no Information So-

ciety Project, Yale Law School, EUA (2017.1); e hauser global research fellow na Escola 

de Direito da Universidade de Nova York (NYU) (2017.2). Foi professor assistente (2006-

2011) e professor adjunto (2011-2019) da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas 

(FGV DIREITO RIO). Em 2019.1, foi professor visitante de Direito Constitucional Brasileiro 

na Universidade de St. Gallen, Suíça. Atualmente, é docente permanente do Mestrado 

Profissional em Políticas Públicas do Insper, e professor colaborador do Programa de 

Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Tem expe-

riência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional e Teoria do Direito, atu-

ando principalmente nos seguintes temas: Direito Constitucional Comparado, Separação 

de Poderes, Mudança Constitucional, Comportamento Judicial, Pragmatismo Jurídico.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8438551699855266

1.7 DIEGO WERNECK ARGUELHES
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Professor da FGV Direito Rio e sócio da Portugal Ribeiro Advogados. Doutor em Di-

reito Público pelas universidades de Paris (Panthéon-Sorbonne) e de Roma (Sapienza), 

com pesquisas de pós-doutorado realizadas na Harvard Law School e no MIT Economics. 

Master of Laws (LL.M) pela London School of Economics and Political Science (LSE). 

Mestre em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo (USP). Bacharel em Direito 

pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Foi pesquisador visitante na Yale Law Scho-

ol, nos Estados Unidos, e pesquisador bolsista nos Institutos Max Planck de Heidelberg e 

de Hamburgo, na Alemanha. Atua especialmente nas áreas de Direito Público Econômico 

e Administrativo.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7515583884175157

1.8 EDUARDO FERREIRA JORDÃO
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Doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo (2005), com douto-

rado-sanduíche na École Doctorale Concept et Langage da Université Paris-Sorbonne 

(Paris IV). Professor de Direito da FGV Direito Rio, onde foi coordenador e vice-diretor 

de Graduação. É coordenador do Núcleo de Estudos Brasil-China da FGV Direito Rio e 

árbitro da Câmara FGV de Mediação e Arbitragem. Professor adjunto III da Faculdade 

de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF) na área de Direito das Relações 

Internacionais e coordenador do Núcleo de Estudos dos Países Brics da UFF. Consul-

tor do China Desk do Veirano Advogados. Foi senior scholar na Shanghai University of 

Finance and Economics (SUFE, Xangai, China) e um dos 10 nomes selecionados para o 

Programa do China Scholarship Council em conjunto com a Organização dos Estados 

Americanos para o período 2012-2014. Senior foreign expert do Center for Brics Studies 

da Universidade Fudan (Xangai, China, 2014-2015) no âmbito do High-end Foreign Ex-

perts Recruitment Program implementado pelo State Administration of Foreign Experts 

Affairs, da China. Em 2018 foi selecionado para o Visiting Program for Young Sinologists, 

pelo Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China. Foi convidado do 

governo chinês para o Programa “Ponte ao Futuro: Plano de Formação de Mil Dirigentes 

Jovens China-América Latina e o Caribe”, edição 2016. É vice-diretor da Academe of 

Brics Laws da Southwest University (Chongqing, China), membro da Comissão Profis-

sional da Brics Law Report e membro da Academic Counselor Commission of Brics Law 

Review da Academe of Brics Laws. Foi professor do MBA em Negócios Internacionais da 

Universidade de Shanghai (2015-2017) no âmbito do National High-end Foreign Expert 

Program e professor visitante da School of Government and Brics Cooperation Center da 

Beijing Normal University (2017). É editor-chefe da revista China Hoje em parceria com o 

China International Publishing Group e a Editora Segmento. É membro do conselho cien-

1.9 EVANDRO MENEZES DE CARVALHO
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tífico do Instituto de Estudos da Ásia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Especialista em instituições jurídico-políticas chinesas, política externa chinesa, relação 

Brasil-China e Brics. É especialista em assuntos brasileiros da agência Xinhua News. Em 

2017 recebeu o prêmio internacional de terceiro lugar por artigo publicado pela China 

Radio International. Proferiu palestras em diversas instituições chinesas, como o Institute 

of South Asian Studies of Sichuan University (Chengdu, Sichuan Province), Institute of 

African Studies, Zhejiang Normal University (Jinhua, Zhejiang Province), Tsinghua Uni-

versity (Beijing), Xi’An University, Beijing Language and Culture University (Beijing). Pu-

blicou em diversos jornais chineses, entre os quais Global Times, Oriental Morning Post, 

Xinhua News, Diário do Povo da China e Rádio China Internacional. É colaborador inter-

nacional do “Observatoire national en matière de droits linguistiques” da Faculdade de 

Direito da Universidade de Montreal. Recebeu em 2011 o Faculty Enrichment Award no 

âmbito do Canadian Studies Programs apoiado pelo Department of Foreing Affairs and 

International Trade do Canadá (Dfait/Maeci). Foi pesquisador visitante da Faculdade de 

Direito da Universidade de Montreal (Canadá) e professor visitante da Radzyner School 

of Law, em Herzliya (Israel), em 2012. Presidente da Associação Brasileira de Ensino do 

Direito (ABEDi) por dois mandatos (2010-2014). Graduado em Direito pela Universidade 

Federal de Pernambuco (1998) e mestre em Integração Latino-americana pela Univer-

sidade Federal de Santa Maria (2001). Foi bolsista da Ryoichi Sasakaw Young Leaders 

Fellowship Fund (SYLFF, 2003) durante o doutorado, bolsista da Capes no mestrado 

(2000) e do PIBIC na graduação.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7865068764566185
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É doutor em Direito pela Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, com bolsa do Ser-

viço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), tendo obtido nota máxima (summa 

cum laude) na avaliação da tese e no Rigorosum. É também doutor e mestre em Direito 

Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Realizou estágio pós-doutoral na 

condição de pesquisador visitante na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Atualmente 

é professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da 

Regulação da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas. Desenvol-

ve pesquisas nas áreas de Teoria e Filosofia do Direito e Direito Constitucional.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9858226603548264

1.10 FERNANDO ANGELO RIBEIRO LEAL
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Professor do Mestrado e do Doutorado da Fundação Getulio Vargas — FGV Direito 

Rio. Professor da pós-graduação em Direito Tributário na Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos (Unisinos, São Leopoldo, RS) e do MBA em Advocacia Corporativa na Universi-

dade Feevale (Novo Hamburgo, RS). Tem experiência como professor nas disciplinas de 

Direito Empresarial, Direito e Literatura, Sociologia Jurídica, Metodologia Jurídica, Intro-

dução ao Estudo do Direito, Teoria do Direito, Ciência Política e Teoria do Estado. Doutor 

em Direito Tributário pela Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Alemanha, em 16 de 

abril de 2013. Título revalidado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

em 18 de março de 2015 (processo no 23078.005823/2014-37). Aprovado com a nota 

máxima summa cum laude, com bolsa de estudos da Capes e do DAAD e sob a orienta-

ção do prof. dr. Joachim Englisch, catedrático e diretor do Instituto de Direito Tributário 

da Universidade de Münster. Láurea acadêmica de doutorado recebida em 2013. Tese 

indicada para o Prêmio Albert Hensel, na Alemanha, em 2014, o prêmio de maior prestígio 

no Direito Tributário na Alemanha. Mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Univer-

sidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). Especialista em Direito Tributário pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Graduado em Direito pela PUC/RS. 

Advogado na área do Direito Tributário, Tributário Internacional e Empresarial. Experiên-

cia no consultivo e no contencioso tributário, em planejamento tributário e societário e na 

assessoria de empresas estrangeiras e de empresas nacionais no exterior. Quatro anos e 

meio de vivência e experiência na Europa, com sólidos contatos internacionais. Membro 

do Instituto de Estudos Tributários (IET). Fluente em alemão e inglês. Coordenador do 

projeto O Supremo Tributário, da série Supremo em Números, da FGV Direito Rio, e do 

projeto Regulação Tributária da Economia Digital, da FGV Direito Rio.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4314411654821930

1.11 GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
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Doutorado em Direito Público pela Uerj. Mestre em Direito Público pela PUC-RS. Mes-

tre em Direito (LL.M.) pela Harvard Law School. Professor e pesquisador da FGV Direito 

Rio. Coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio e do Núcleo 

de Ciência de Dados Jurídicos da FGV Direito Rio. Ex-coordenador do projeto Supremo 

em Números. Coordenador executivo da revista Direitos Fundamentais e Justiça (A2). 

Ex-bolsista da Capes, do DAAD e da Harvard Law School. Áreas de interesse: Direito e 

Tecnologia, Pesquisa Empírica no Direito, Direito Constitucional.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6865556161855641

1.12 IVAR ALBERTO MARTINS HARTMANN
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Professor de Direito Empresarial da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação 

Getulio Vargas — FGV Direito Rio. Pesquisador do Centro de Pesquisa em Direito e Eco-

nomia da FGV Direito Rio (CPDE). Doutor em Direito Empresarial pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Mestre em Direito Econômico pela Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo. Possui graduação em Direito pela Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicadas (IBMEC/RJ). Foi visiting scholar da Georgetown Law, EUA, e bolsis-

ta da turma de 2010 do Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu da Fundação Ford — International Fellowships Program. Presidente da Comissão 

Permanente de Direito Empresarial do IAB e membro da Comissão de Direito Empresa-

rial da OAB/RJ. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (Ibrademp). Tem 

experiência em advocacia consultiva empresarial no atendimento a gestores de recur-

sos de terceiros, administradoras de fundos de investimento e instituições financeiras, 

elaboração de atos societários, contratos empresariais e ofertas de valores mobiliários, 

constituição de fundos de investimento no Brasil e no exterior; elaboração de pareceres 

e condução de processos perante órgãos reguladores e autorreguladores; análise de 

riscos legais em contratos empresariais, principalmente de derivativos (swaps e non-

-deliverable forwards).

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8172085356208968

1.13 JOÃO MANOEL DE LIMA JUNIOR
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Doutor em Ciência Política pelo Iuperj (2005), mestre em Ciência Política pelo Iuperj 

(2005) e graduado em Ciências Sociais pela UFMG (1997). Atualmente é docente per-

manente do mestrado em Direito da Regulação e do curso de graduação em Direito da 

Fundação Getulio Vargas — Rio de Janeiro. Realiza pesquisas na área de Ciência Política, 

com ênfase em Políticas Públicas, Instituições Políticas e Análise do Processo Decisório.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9288460281852924

1.14 LEANDRO MOLHANO RIBEIRO
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Bacharel (2004) e mestre (2006) em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC-Rio) e doutoranda pela Universidade Humboldt de Berlim (Alema-

nha). Integra o grupo de pesquisa “Global Contestations of Women’s and Gender Rights“ 

do ZiF (Center for Interdisciplinary Research) da Universidade de Bielefeld, Alemanha 

(2020-2021). Desde 2006 é Professora da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fun-

dação Getulio Vargas (FGV Direito Rio). De 2006 a 2011, atuou como Coordenadora de 

Desempenho Acadêmico, Coordenadora de Atividades Complementares, Coordenadora 

de Trabalhos de Conclusão de Curso e Coordenadora do Programa de Clínicas Jurídicas 

do NPJ da mesma instituição. Em 2018, concebeu e criou o Programa Diversidade da 

FGV Direito Rio, que coordena desde então. É co-fundadora do Fórum Fluminense Mais 

Mulheres na Política.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1423371875602953

1.15 LIGIA FABRIS CAMPOS
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Possui doutorado em Direito Público — Université Paris II — Panthéon-Assas (2014). 

Atualmente é professor em tempo integral da Fundação Getulio Vargas. Tem experiência 

na área de Direito e Tecnologia, atuando principalmente nos seguintes temas: gover-

nança da internet, regulação da internet, neutralidade da rede (net neutrality), proteção 

dos dados pessoais, privacidade e acesso à internet. É membro do comitê científico da 

Computers, Privacy and Data Protection (CPDP) Conference e membro do comitê con-

sultivo da Alliance for Affordable Internet. Luca Belli, PhD, é professor em tempo integral 

da FGV Direito Rio e pesquisador associado no Centro de Direito Público Comparado 

da Universidade Paris II. Antes de se juntar ao CTS, trabalhou como agente na Unidade 

sobre Governança da Internet do Conselho da Europa. É autor de mais de trinta publi-

cações científicas que foram utilizadas i.a. pelo Conselho da Europa, com o objetivo de 

elaborar a Recomendação do Comitê de Ministros sobre a Neutralidade da Rede; citadas 

pelo Relatório sobre Liberdade de Expressão e Internet do Relator Especial da OEA para 

a Liberdade de Expressão; e publicadas ou citadas por jornais como The Economist, Le 

Monde, BBC, China Today, The Hill, O Globo, El País, El Tiempo, La Vanguardia e La Stam-

pa. Mestre (JD) em Direito pela Università degli Studi di Torino e doutor (PhD) em Direito 

Público pela Université Paris II — Panthéon-Assas. É fundador e coordenador da Coalizão 

Dinâmica sobre Neutralidade da Rede do Fórum de Governança da Internet das Nações 

Unidas, assim como cofundador e coordenador da Coalizão Dinâmica sobre a Respon-

sabilidade da Plataforma e da Coalização Dinâmica sobre a Conectividade Comunitária.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3521741614966236

1.16 LUCA BELLI

http://lattes.cnpq.br/3521741614966236
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Professor de Direitos Humanos e de Processo Legislativo, coordenador do Centro 

de Justiça e Sociedade (CJUS) da FGV Direito Rio. Integra o Conselho Fiscal do Insti-

tuto Alziras, o conselho consultivo do Observatório Social do Brasil (Rio de Janeiro), o 

board do Laboratório de Inovação em Políticas Públicas e o Conselho Editorial da FGV 

Direito Rio. Atua como pesquisador do Programa de Transparência Pública e do Centro 

de Estudos em Ética, Transparência, Integridade e Compliance (FGVethics), ambos da 

FGV. Doutorando e LL.M. em Direito Público e Direitos Humanos pela University Colle-

ge London (UCL). Especialista em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB), 

graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com 

extensão universitária em Formação de Governantes pela Escola de Governo de São 

Paulo. Foi visiting researcher no European University Institute (EUI), visiting scholar no 

Minerva Center for Human Rights da Hebrew University of Jerusalem e pesquisador do 

projeto Oxford Reports on International Law in Domestic Courts. Atuou como diretor da 

organização Avaaz no Brasil, assessor parlamentar da liderança do governo no Senado 

Federal e assessor jurídico no Ministério da Justiça.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8548175525230384

1.17 MICHAEL FREITAS MOHALLEM
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Natasha é doutora (2012) e mestre (2008) em Direito pela USP. É graduada em Direi-

to pela USP (2005), com especialização em Direito Político, Administrativo e Financeiro, 

e mestre (Master of Laws, LL.M.) pela Yale University (2011). Foi também pesquisadora 

visitante da Yale Law School (2011-2012) e fellow pela FGV Direito Rio (2016). Professora 

do curso de graduação e do Programa de Mestrado em Direito da Regulação da Escola 

de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, em regime de dedicação inte-

gral à docência. Foi professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

Tem experiência na área de Direito e Sociedade, com ênfase em sociologia das institui-

ções de direito público. Atualmente desenvolve pesquisas sobre processos decisórios 

em agências reguladoras, controle legislativo do poder executivo, produção normativa 

do poder executivo, regulação ambiental e regulação do terceiro setor.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4591449107511906

1.18 NATASHA SCHMITT CACCIA SALINAS
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Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(2001), mestrado pela Universidade de São Paulo (2006) e doutorado em Direito pela 

Universidade de São Paulo (2012). É professora da graduação e do mestrado da Escola 

de Direito da Fundação Getulio Vargas no Rio de Janeiro (FGV Direito Rio). Pesquisadora 

do Centro de Pesquisa em Direito e Economia (CPDE/FGV Direito Rio).

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2726556686020429

1.19 PATRÍCIA REGINA PINHEIRO SAMPAIO
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Professora de Direito Internacional e Direito Comunitário da Faculdade de Direito da 

Fundação Getulio Vargas no Rio de Janeiro (desde 2008). Diretora do Centro de Exce-

lência Jean Monnet de Governança Global UE-América do Sul, patrocinado pela Comis-

são Européia na Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas. Pesquisadora associada 

no Instituto de Direito Internacional e Europeu da Sorbonne (IREDIES). Professora dos 

Programas de Pós-Graduação da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas e do 

Mestrado em Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Sociais da Fundação 

Getulio Vargas no Rio de Janeiro. Qualificada como “maître des conferences” em Direito 

Público (França, CNU). Eleita membro brasileira do Comitê da Associação de Direito 

Internacional sobre o Procedimento dos Tribunais e Tribunais Internacionais. Presidente 

do Grupo de Interesse sobre Tribunais e Tribunais Internacionais da Sociedade Latino-

-Americana de Direito Internacional (LASIL). Doutorado com honra summa cum laude 

em Direito Internacional e Europeu na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mestrado 

em Direito (Master II Recherche — ex-DEA) em Direito Público Internacional e Europeu 

— Université Paris XI, Faculté Jean Monnet. Pós-doutoranda como bolsista visitante no 

Instituto Max Planck de Direito Público Comparado e Direito Internacional (2014). Pro-

fessora visitante na École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

(2019). Professora visitante da Universidade de Salzburg (desde 2017).

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0798538580002513

1.20 PAULA WOJCIKIEWICZ ALMEIDA
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Possui doutorado em Direito Ambiental — Pace University (2009) —, mestrado em 

LL.M. em Direito Ambiental — Pace University (2006) —, mestrado em Direito pela Ponti-

fícia Universidade Católica do Paraná (2005) e graduação em Direito pela Pontifícia Uni-

versidade Católica do Paraná (2001). Atualmente é professor permanente do mestrado 

em Direito da Regulação e graduação em Direito da Escola de Direito do Rio de Janeiro 

da Fundação Getulio Vargas e professor adjunto da Pace University de Nova York. Pro-

fessor visitante da Georgia State University College of Law em Atlanta. Lidera o Grupo 

de Pesquisa de Direito e Meio Ambiente do CNPq no âmbito da Direito Rio e atua como 

coordenador do curso de especialização em Direito da Regulação Ambiental. Tem expe-

riência na área de Direito, com ênfase em Direito Ambiental, atuando principalmente nas 

áreas de sustentabilidade, governança ambiental, mudança climática e direito de águas.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6567295009605161

1.21 RÔMULO SILVEIRA DA ROCHA SAMPAIO
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Visiting researcher (Yale Law School). Doutor e mestre em Direito. Pós-doutorado em 

Administração Pública. Diretor e professor titular da Escola de Direito do Rio de Janeiro 

da Fundação Getulio Vargas (graduação, mestrado e doutorado). Embaixador no Brasil 

da Yale University. Editor da Revista de Direito Administrativo — RDA. Coordenador do 

curso International Business Law (University of California, Irvine). Em 2018 foi relator da 

Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados para elaborar propostas de aperfeiço-

amento da gestão governamental e do sistema de controle da Administração Pública. 

Consultor jurídico da OAB/RJ na Comissão de Direito Público. Tem experiência de 34 

anos, com ênfase em Direito Administrativo, Regulatório e Ambiental, atuando princi-

palmente nos seguintes temas: agências reguladoras, regulação de serviços públicos, 

infraestrutura e atividades econômicas, discricionariedade administrativa; contratos, ar-

bitragem e controle da administração pública. Autor de diversos livros e artigos jurídicos.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0368179795316496

1.22 SÉRGIO ANTÔNIO SILVA GUERRA
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Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) 

(1999), mestre (2004) e doutor (2008) em Direito pela PUC-Rio. Pós-doutor pela Colum-

bia Law School (2014). Professor visitante (short-term international visiting professor) na 

Columbia Law School (2018) Professor e coordenador do curso de graduação em Direito 

e membro do corpo docente permanente do PPGD (mestrado e doutorado) em Direito 

e Regulação da FGV Direito Rio. Professor associado de Direito Penal e Processual Penal 

da UniRio). Membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) desde 2008 e 

integrante da Comissão Permanente de Direito Penal e da Comissão de Direitos Huma-

nos. Foi pesquisador-visitante do Ipea (2013-2015) e coordenador do projeto de pesquisa 

“Habeas Corpus nos Tribunais Superiores”, em parceria com o Ministério da Justiça. Co-

ordenador do projeto de pesquisa “Medidas Cautelares no Processo Penal”, em parceria 

com o Ministério da Justiça (2009-2010) e com financiamento do PNUD. Integrou as 

comissões de Direitos Humanos (2007), de Exame de Ordem (2007-2009) e de Estudos 

de Direito Penal (2014-2016). Também participou do Observatório Jurídico da OAB/RJ 

para a Intervenção Federal (2018) e da Comissão de Direito Constitucional do Conselho 

Federal da OAB (2015-2016). Associado ao IBCCRIM, tendo exercido as funções de vice-

-presidente (2017-2018), diretor do Departamento de Amicus Curiae (2013-2014) e dire-

tor de Projetos Legislativos (2019-2020), além de integrar a Comissão Organizadora do 

Seminário Internacional (2015-2016, 2017-2018, 2019-2020) e o departamento de Amicus 

Curiae (2012-2020).

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3134056986747443

1.23 THIAGO BOTTINO DO AMARAL
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Professor da FGV Direito Rio e doutorando em Direito (Doctor of the Science of Law 

— J.S.D.) na Yale Law School. Foi professor visitante da National Law University, Delhi 

(NLUD) (2014). Bacharel em Direito (2004) e mestre em Direito Processual Civil (2008) 

pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP). Mestre em Direito 

Empresarial (2009) pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP). Mestre em Direito (Master of Laws — LL.M.) (2011) pela Yale Law Scho-

ol. Foi visiting researcher na Yale Law School (2011-2012). Membro do Centro Brasileiro 

de Estudos e Pesquisas Judiciais (Cebepej), do Instituto Brasileiro de Direito Processual 

(IBDP) e do Centro de Estudos Avançados de Processo (Ceapro).

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1707148152909741

1.24 THOMAZ HENRIQUE JUNQUEIRA DE ANDRADE PEREIRA
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2. Publicação de livros 
e capítulos
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O tema central de investigação do livro é o populismo penal. Um conjunto de prá-

ticas e discursos que impõe e reivindica intervenção penal mais dura. Uma das institu-

cionalidades afetadas é o Poder Legislativo. Nesta obra busca-se apontar as evidências 

numéricas e não numéricas que possam comprovar o fenômeno do populismo punitivo 

no âmbito da atividade legislativa da Câmara dos Deputados, no período de 2006 a 2014 

no Brasil. “O trabalho do professor André Mendes ajuda a compreender nosso país e as 

transformações aceleradas pelas quais passa nossa democracia no que tange à produ-

ção legislativa em matéria penal. A expansão do controle penal — fruto do que Denninger 

chamou de substituição do paradigma de liberdade em segurança — tem íntima relação 

com o fenômeno do “‘populismo penal’”, desenvolvido ao longo do trabalho, que resulta 

em proposições legislativas contingentes, inúteis, discrepantes, indevidas e inexequíveis 

(capítulo 2)” (trecho do prefácio do dr. Thiago Bottino, professor e coordenador do cur-

so de graduação em Direito da FGV Direito Rio e vice-presidente do IBCCRIM.

MENDES, André Pacheco Teixeira. Por que o legislador 

quer aumentar penas? Belo Horizonte: Del Rey, 2019. v. 

1. 286 p. 

2.1 ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES

http://lattes.cnpq.br/6818014176616814
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A ‘Cartilha do crowdfunding de investimento...’ representa a terceira publicação re-

sultante do convênio de cooperação acadêmica celebrado entre a Fundação Getulio 

Vargas (FGV) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O material traz orientações a 

investidores, gestores e empreendedores sobre a particular forma de captação de recur-

sos pela internet realizada por sociedades empresárias de pequeno porte: o crowdfun-

ding de investimento. Elaborado conforme a Instrução CVM no 588/2017, que regula o 

tema, o trabalho oferece aos leitores informações sobre a regulamentação do crowdfun-

ding de investimento, características gerais das ofertas públicas, agentes envolvidos — 

plataforma, investidor e emissor —, riscos, vantagens e desvantagens associados ao tipo 

de investimento, bem como apresenta um passo a passo para realização de uma oferta.

MENDES, André Pacheco Teixeira (org.). Cartilha do crowd

funding de investimento à luz da instrução CVM nº 

588/2017. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2019. 80 p. 

(Cadernos FGV Direito Rio. Clínicas. Educação e direito, 

v. 10). ISBN 978-85-9597-03-80.

2.1 ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES
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Celebrado em 4 de agosto de 2011, o convênio entre a FGV e a CVM foi renovado 

por termo aditivo em 3 de agosto de 2016. Assim, até 3 de agosto de 2021, a parceria 

segue com o propósito educacional de desenvolver atividades de prática jurídica com 

foco em estudos, produção de conhecimento e ações relativas à regulação do mercado 

de valores mobiliários.

MENDES, André Pacheco Teixeira. Introdução — Cartilha 

do crowdfunding de investimento: mais conhecimento, 

melhores decisões. In: MENDES, André Pacheco Teixeira 

(org.). Cartilha do crowdfunding de investimento à luz 

da instrução CVM nº 588/2017. Rio de Janeiro: FGV Direi-

to Rio, p. 9-11, 2019. (Cadernos FGV Direito Rio. Clínicas. 

Educação e direito, v. 10). ISBN 978-85-9597-03-80.

2.1 ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES

http://lattes.cnpq.br/6818014176616814
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Nas últimas décadas, as relações entre o direito e a economia se intensificaram e fica-

ram mais complexas. De um lado, isso refletiu o fato de que as relações entre os agentes 

econômicos se tornaram mais impessoais e mais frequentes, conforme se aprofundaram 

os processos de integração produtiva e financeira e a especialização de empresas, tra-

balhadores e até países. De outro, as relações entre as duas disciplinas se estreitaram 

a partir do maior reconhecimento das suas interdependências, seja pelo desempenho 

econômico depender de normas jurídicas bem desenhadas e aplicadas, seja pela teoria 

econômica poder contribuir para a boa formulação e a boa aplicação das normas jurí-

dicas. No Brasil, também colaborou para estreitar a relação entre essas duas áreas do 

conhecimento o fato de a Constituição de 1988 ter fortalecido o papel do Judiciário na 

solução de conflitos e na definição do ordenamento jurídico.

PINHEIRO, Armando Castelar; PORTO, Antônio José Ma-

ristrello; SAMPAIO, Patricia Regina Pinheiro (coord.). Di-

reito e economia: diálogos. Rio de Janeiro: FGV Editora, 

2019. 676 p.

2.2 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO
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Os intérpretes legais vivenciam o contexto da crescente complexidade dos fenôme-

nos jurídicos e sociais. Diversas circunstâncias não se podem compreender somente pela 

óptica do Direito; é preciso aproximar-se de outros campos do conhecimento para obter 

melhor análise e avaliação desses fenômenos.

É nesse cenário de interdisciplinaridade que muitas ferramentas analíticas surgiram 

para auxiliar o intérprete e ampliar seu campo de visão. Uma das mais debatidas e que 

despertam maior interesse é a análise econômica do direito (AED) — expressão origi-

nária do inglês economic analysis of law —, também designada por direito e economia.

PORTO, Antônio José Maristrello. Princípios de análise do 

direito e da economia. In: PINHEIRO, Armando Castelar; 

PORTO, Antônio José Maristrello; SAMPAIO, Patricia Re-

gina Pinheiro (coord.). Direito e economia: diálogos. Rio 

de Janeiro: FGV Editora, 2019. p. 25-45.

2.2 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO

http://lattes.cnpq.br/6429951381584739
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Entre as empresas que lideram as avaliações de mercado para start-ups americanas, 

incluem-se a Uber (68 bilhões de dólares) e o Airbnb (31 bilhões de dólares). Essas em-

presas surgiram há pouco tempo, mais especificamente no início da década de 2010, 

e já fazem parte do cotidiano da sociedade de diversos países, entre os quais o Brasil, 

introduzindo tecnologia em mercados essencialmente maduros e historicamente carac-

terizados por pouca inovação, como transporte de passageiros e hospedagem.autotexto

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. O direito e a eco-

nomia do compartilhamento. In: PINHEIRO, Armando 

Castelar; PORTO, Antônio José Maristrello; SAMPAIO, Pa-

tricia Regina Pinheiro (coord.). Direito e economia: diálo-

gos. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2019. p. 571-598.

2.3 CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO
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Durante algum tempo, o debate sobre a regulação, no Brasil, esteve focado no mode-

lo da diminuição do tamanho do Estado (i. e., do processo de desregulação) e no modelo 

institucional de agências reguladoras, de caráter autônomo, independente. O ritmo da 

desregulação, o grau de autonomia das agências e a legitimidade de suas decisões eram 

nuances que permeavam a literatura nacional. Entretanto, novas demandas de ordem 

econômica e social impuseram a necessidade de desviar as discussões sobre desenho 

institucional e desregulação (deregulation) para outras mais preocupadas com a melhora 

do conteúdo/substância da regulação (better regulation). Sob o espectro econômico, 

era preciso regular melhor para, novamente, atrair investimentos estrangeiros e, sob o 

espectro social, era preciso regular melhor para obter resultados efetivos.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Coordenação efe-

tiva e sistematização: novas tendências da melhora da 

qualidade regulatória no Brasil. In: MENDES, Fernando 

Marcelo; ALVES, Clara; DOMINGUES, Paulo (org.). Poder 

Judiciário, concorrência e regulação: estudos sobre o 

Fonacre. Brasília: Ajufe, 2019. v. 1. p. 29-39.

2.3 CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO
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A publicação de comentários à jurisprudência do Cade se mostra oportuna para fins 

didáticos, para a advocacia da concorrência e mesmo para servir de norte aos agentes 

econômicos, aos profissionais do direito e ao próprio Cade, especialmente em vista da 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que em seu art. 24 confere importante 

papel à jurisprudência administrativa. Neste livro, alguns dos mais renomados juristas, 

advogados e economistas, com ampla experiência na aplicação do Direito da Concor-

rência no Brasil e com grande vivência em processos no Cade, comentam importantes 

decisões do conselho tomadas após a edição da Lei no 12.529/2011. A obra é dividida em 

três partes, versando a primeira sobre os atos de concentração, a segunda sobre os car-

téis e a terceira sobre as condutas unilaterais.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; VELOSO, Isabel. O 

ato de concentração entre Suzano e Fibria e a análise do 

poder de monopsônio no mercado de eucalipto. In: BAG-

NOLI, Vicente; CRISTOFARO, Pedro Paulo Salles (org.). 

Jurisprudência do CADE comentada. São Paulo: Thom-

son Reuters Brasil, 2019. p. 67-86.

2.3 CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO
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A celebração dos 30 anos da Constituição de 1988 chega com um gosto amargo. 

É cada vez mais frequente a percepção de que o Brasil vive uma crise constitucional. 

O primeiro sinal dessa crise é a luta carnal entre os Três Poderes, com a destituição de 

presidentes de dois deles, uma por impeachment, o outro por prisão. O segundo é a as-

censão dos radicalismos de lado a lado, acompanhados da perda da fé nas instituições 

representativas.

VARGAS, Daniel Barcelos. A degradação constitucional 

brasileira. In: LEAL, Fernando (org.). Constitucionalismo 

de realidade: democracia, direitos e instituições. Belo Ho-

rizonte: Fórum, 2019.
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O ano de 2018 foi marcado pela interseção do avanço da Operação Lava Jato e seus 

desdobramentos com eleições nacionais. Nesse contexto, o processo eleitoral se tornou, 

de um lado, espaço em que narrativas sobre a crise política, o impeachment e o combate 

à corrupção e, especialmente sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, disputavam 

por predominância, ao mesmo tempo que, mais uma vez, o tribunal era provocado a 

atuar sobre o próprio processo eleitoral. Desde 2002, qualquer um pode sintonizar nas 

sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, argumentos e discussões dos ministros 

no plenário, mas esta transparência é insuficiente. Há imagens públicas, há informação, 

mas ainda falta tradução e análise sobre o comportamento do tribunal. Quais os casos 

que o tribunal deveria ter decidido, mas não o fez? Quais as implicações políticas de 

um pedido de vista, de uma mudança de pauta, ou de uma decisão individual liminar? 

Como as mudanças de posição dentro do tribunal podem ser entendidas no contexto 

político mais amplo? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes atores têm 

moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais amplos de 

uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? Que outros fa-

tores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás dos argumentos 

constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um ano de análises 

sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais problemas, temas e im-

passes dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal e a Constituição, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2018, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições.

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda; ARGUELHES, Diego 

Werneck; PEREIRA, T. H. A. J.; FREIRE, Felipe Recondo 

(org.). O Supremo e o processo eleitoral. Belo Horizonte: 

Letramento, 2019.
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“No Brasil, sob o ‘céu’ de uma evocatio dei (‘Deus é brasileiro’) desde 1988, pode-se 

observar um sábio equilíbrio de tradição e inovação. [...] Mesmo as melhores constitui-

ções [...] são ‘edifícios’ e estruturas ‘inacabadas’, tão vulneráveis, tão frágeis quanto todo 

o trabalho humano. [...] Do ponto de vista da ciência cultural, [...] o Estado Constitucional 

é, antes de mais nada, o projeto de paz por excelência” (Peter Häberle). “Das misérias 

morais na vida dos povos, a mais devastadora é a miséria política associada à corrupção. 

Ela arruína Repúblicas, arrasa reinos, corrompe governos, instaura ditaduras, leva regi-

mes e instituições ao despreparo e ao patíbulo, veste de luto uma nação, derrama sangue 

inocente, sacrifica gerações, opera os piores retrocessos da história, acende as chamas 

do ódio, da guerra civil e da desunião mortal” (Paulo Bonavides). “As Constituições pro-

tegem alguns direitos devido à crença de que esses direitos são, em algum sentido, pré 

ou extrapolíticos — isto é, porque os indivíduos devem poder exercê-los, independente-

mente do que as maiorias possam pensar” (Cass R. Sunstein). “É sempre bom relembrar: 

a história é um caminho que se escolhe, e não um destino que se cumpre. Ao longo dos 

anos, a Constituição tem sido uma boa bússola. Sobre o desencanto de uma República 

que ainda não foi, precisamos que ela nos oriente em um novo começo” (Luís Roberto 

Barroso).

ARGUELHES, Diego Werneck. Juízes falando pelo povo: 

populismo judicial para além das decisões judiciais. In: 

BOLONHA, Carlos; OLIVEIRA, Fábio Correa de Souza 

(org.). 30 anos da Constituição de 1988: uma jornada ina-

cabada. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 361-368.
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Over the past 30 years, Latin America has lived through an intense period of consti-

tutional change. Some reforms have been limited in their design and impact, while others 

have been far-reaching transformations to basic structural features and fundamental ri-

ghts. Scholars interested in the law and politics of constitutional change in Latin America 

are turning increasingly to comparative methodologies to expose the nature and scope 

of these changes, to uncover the motivations of political actors, to theorise how better 

to execute the procedures of constitutional reform, and to assess whether there should 

be any limitations on the power of constitutional amendment. In this collection, leading 

and emerging voices in Latin American constitutionalism explore the complexity of the 

vast topography of constitutional developments, experiments and perspectives in the re-

gion. This volume offers a deep understanding of modern constitutional change in Latin 

America and evaluates its implications for constitutionalism, democracy, human rights 

and the rule of law.

ARGUELHES, Diego Werneck; PRADO, M. M. ‘Resistance 

by interpretation’: Supreme Court Justices as counter-re-

formers to constitutional changes in Brazil in the 90s. In: 

ALBERT, Richard; BERNAL, Carlos; BENVINDO, Juliano 

Zaiden (org.). Constitutional change and transformation 

in Latin America. Londres: Hart, 2019. p. 167-188.
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<texto2 centro>O Supremo define a sua coreografia, mas essa definição tem refletido 

tentativas de acompanhar o pulso da política.

Bolsonaro e seu PSL, o mais novo gigante da cena partidária brasileira, foram eleitos 

com uma agenda de confronto com o status quo legislativo e constitucional. Cumprir 

as promessas de campanha exigirá mudanças normativas potencialmente drásticas, e 

caberá ao Supremo julgar se são ou não constitucionalmente possíveis. Desde a demo-

cratização, as decisões formais do Supremo contam apenas uma parte da história da 

relação entre o tribunal e os atores políticos. Em vários momentos críticos da conjuntura 

política, o foco nas decisões deixa de fora o essencial. Para compreender o Supremo em 

2018, e para se preparar para acompanhá-lo em 2019, é preciso pensar também em dois 

aspectos da atuação visível dos ministros que não depende de decisões:

I. o que os ministros dizem que farão, mesmo que ainda não tenham feito;

II. o que deixam de fazer ou deixam de decidir, mesmo quando têm a oportunidade 

de fazê-lo.

ARGUELHES, Diego Werneck; FREIRE, Felipe Recondo. O 

Supremo e o governo Bolsonaro: o que esperar de 2019? 

In: FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda; ARGUELHES, 

Diego Werneck; PEREIRA, T. H. A. J.; FREIRE, Felipe Re-

condo (org.). O Supremo e o processo eleitoral. Belo Ho-

rizonte: Letramento, 2019. p. 26-38.
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<texto2 centro>Se sempre aceito o uso de poderes individuais dos ministros para fa-

zer valer o que acho correto, como defender a extinção ou limitação desses mecanismos?

O ex-presidente Lula pode dar entrevistas, mesmo estando preso? Em questão de 

dias, sucessivamente e às vezes com horas de diferença, ministros do Supremo respon-

deram “sim”, “não”, “sim” e “não mesmo”. A intervenção do ministro Fux, em particular, 

suspendendo liminar inicial do ministro Lewandowski, chamou a atenção por seus diver-

sos problemas procedimentais.

ARGUELHES, Diego Werneck. Entrevista de Lula, guerra 

de liminares e a ”legitimidade circulante” do Supremo. In: 

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda; ARGUELHES, Diego 

Werneck; PEREIRA, T. H. A. J.; FREIRE, Felipe Recondo 

(org.). O Supremo e o processo eleitoral. Belo Horizonte: 

Letramento, 2019. p. 90-94.
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<texto2 centro>Suspeite sempre da decisão individual com a qual você concorda, 

porque é esse mesmo poder que será utilizado para promover coisas que você considera 

inaceitáveis.

Marco Aurélio determinou a suspensão da execução provisória da pena a partir da 

segunda instância: sozinho, no início do recesso judicial, e com efeitos para todo o país. A 

decisão veio junto com outras liminares monocráticas de conteúdo e implicações graves 

— uma do ministro Lewandowski, afastando regra que adiaria o reajuste no serviço públi-

co para 2020, e outra do próprio Marco Aurélio, descobrindo na constituição a exigência 

de voto aberto para eleição da mesa do Senado.

ARGUELHES, Diego Werneck. A liminar de Marco Aurélio: 

da monocratização à insurreição? In: FALCÃO NETO, Jo-

aquim de Arruda; ARGUELHES, Diego Werneck; PEREI-

RA, T. H. A. J.; FREIRE, Felipe Recondo (org.). O Supremo 

e o processo eleitoral. Belo Horizonte: Letramento, 2019. 

p. 110-119.
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<texto2 centro>Pelas mãos de sucessivas gerações de juízes e ministros do Supremo, 

o Judiciário se deu o direito de tomar em suas próprias mãos a questão da sua remune-

ração.

Por maioria, o Supremo incluiu na proposta de orçamento para 2019 um reajuste 

salarial de 16% para seus ministros. Essa é uma decisão política, e não uma exigência 

constitucional.

ARGUELHES, Diego Werneck. O reajuste dos juízes: o Su-

premo, a bolsa e a espada. In: FALCÃO NETO, Joaquim 

de Arruda; ARGUELHES, Diego Werneck; PEREIRA, T. 

H. A. J.; FREIRE, Felipe Recondo (org.). O Supremo e o 

processo eleitoral. Belo Horizonte: Letramento, 2019. p. 

176-179.
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A Série GVlaw se insere no projeto de produção de pesquisa adotado pelo programa 

de especialização e educação continuada da FGV Direito Rio. Com base no conteúdo das 

aulas dos cursos, busca-se a construção de conhecimento que seja adequado a estudan-

tes, advogados e demais profissionais interessados, os quais têm sua atuação pautada 

pelas novas demandas do mercado de trabalho globalizado. Este é o primeiro volume da 

série em Metodologia. Espera-se, assim, estimular a reflexão crítica e o debate jurídico 

nacional.

ARANTES, R. B. ; ARGUELHES, Diego Werneck. O estado 

da arte da pesquisa sobre o Supremo Tribunal Federal. In: 

RAFAEL, Mafei; MARINA, Feferbaum (org.). Metodologia 

da pesquisa em direito: técnicas e abordagens para ela-

boração de monografias, dissertações e teses. 7. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2019. p. 1-16.
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“Em termos de ataque imaginativo, o projeto de reconstrução social de Unger não 

tem correspondente em nossos dias. Com certeza, ele cumpre a promessa de avançar 

para além, muito além, das ambições da social-democracia.”

Perry Anderson

“Unger está reagindo contra essa defensividade e resignação desoladoras. [...] O que o 

torna diferente da maioria dos teóricos que criticam o liberalismo americano é sua orientação 

em direção ao futuro do que ao passado — sua esperança. A maioria dos críticos radicais das 

instituições americanas (por exemplo, os admiradores do pensamento athusseriano, heideg-

geriano e foucaultiano — as pessoas para as quais Harold Bloom inventou a alcunha “a escola 

do ressentimento”) jamais seriam pegos com uma expressão de esperança em seus rostos.”

Richard Rorty

“O pensamento de Roberto Mangabeira me fascinou, isso já nos anos 1980, porque vi 

nele um modo insólito de expressar-se o Brasil e a esquerda. A partir de um artigo seu 

que li na imprensa, em que ele, então brizolista como eu, analisava a diferença entre a 

política ligada ao trabalho organizado, nascida do sindicalismo desenvolvido nas regiões 

mais ricas do país, e a mirada mais ampla, desafiadora, na direção das maiorias desorga-

nizadas do povo brasileiro, procurei primeiro acompanhar seus textos, onde os encon-

trasse, e logo tentar chamar a atenção de outros leitores para eles. Eu o mencionava nas 

entrevistas que dava. Por mais de ano vi tais menções serem cortadas de suas transcri-

ções impressas. A originalidade do conteúdo do que Mangabeira dizia mostrou ter mais 

força sobre mim do que as razões esboçadas pelos que o rejeitavam.”

Caetano Veloso

ARGUELHES, Diego Werneck. Entre ideias e insti-

tuições: considerações sobre Unger e a ”Situação 

Constitucional&quot” do Brasil. In: TEIXEIRA, Carlos Sávio 

G. (org.). Rebeldia imaginada: instituições e alternativas 

no pensamento de Roberto Mangabeira Unger. São Pau-

lo: Autonomia Literária, 2019. p. 218-240.
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O Supremo Tribunal Federal (STF) esteve no centro da crise política nos últimos 

anos. O processo de impeachment de Dilma Rousseff, a operação Lava Jato e suas im-

plicações para garantias constitucionais, as manobras legislativas de Eduardo Cunha, as 

reformas do governo Temer — tudo foi em algum momento decidido, adiado, moldado 

de alguma forma pelo STF. Há quase dez anos, em período de estabilidade política, já se 

apontava para a construção de uma “supremocracia” no Brasil. Os últimos anos, porém, 

deixam transparecer um aspecto diferente do problema. Em vários momentos críticos, o 

poder judicial foi exercido individualmente por ministros do STF, sem participação rele-

vante do plenário da instituição ou até mesmo contra ele.

ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molha-

no. Ministrocracia: o Supremo Tribunal Individual e o pro-

cesso democrático brasileiro. In: LEAL, Fernando (org.). 

Constitucionalismo de realidade: democracia, direitos e 

instituições. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 35-63.
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No decorrer do longo processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, ficou 

evidente uma transformação em curso, talvez já nos estágios finais, no direito constitu-

cional brasileiro. Hoje, há sinais de extinção, no pensamento dos juristas e ministros do 

Supremo, de uma concepção ideal de separação de poderes, de influência marcadamen-

te norte-americana, que ainda sobrevivia com alguma dificuldade no direito brasileiro.

ARGUELHES, Diego Werneck; PEREIRA, T. H. A. J. Se-

paração de poderes como alocação de autoridade: uma 

espécie ameaçada no direito constitucional brasileiro? In: 

LEAL, Fernando (org.). Constitucionalismo de realidade: 

democracia, direitos e instituições. Belo Horizonte: Fó-

rum, 2019. p. 103-124.
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Recentemente, foi publicado o Decreto no 10.139, de 28 de novembro de 2019, com o 

intuito de tornar regra para toda a Administração Pública Federal a consolidação e ra-

cionalização do estoque regulatório vigente, de forma a aumentar a transparência sobre 

os atos normativos e diminuir os custos incorridos pelos administrados no esforço de 

compreender as legislações setoriais.

JORDÃO, Eduardo Ferreira; CUNHA, Luiz Filippe. Da AIR 

prospectiva para a AIR retrospectiva. In: LEAL, Fernando; 

MENDONÇA, José Vicente Santos de (org.). Transforma-

ções do Direito Administrativo: liberdades econômicas e 

regulação. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2019. p. 10-21.
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Este breve ensaio é resultado de um esforço de sintetização da história do controle 

judicial da Administração Pública no Brasil, apontando, ao final, aquelas que me parecem 

as tendências para as próximas décadas para esta área do Direito Administrativo.

Por motivos didáticos, optei por divisar três momentos históricos distintos, que rotulo 

como passado, presente e futuro do controle judicial da Administração Pública no Brasil. 

Há, naturalmente, alguma arbitrariedade e subjetividade nos marcos temporais que es-

colhi, assim como nos traços que identifiquei como relevantes para caracterizar cada um 

desses períodos, e diferenciá-los dos demais. Isto, no entanto, é esperado num estudo 

ensaístico deste tipo, cujos méritos eventuais não estarão no relato fidedigno e objetivo 

da realidade de cada um destes períodos, mas na utilidade extraída das revelações pro-

duzidas por estas escolhas subjetivas. Caberá ao leitor julgar.

JORDÃO, Eduardo Ferreira. Passado, presente e futuro: 

ensaio sobre a história do controle judicial da Administra-

ção Pública no Brasil. In: LEAL, Fernando (org.). Constitu-

cionalismo de realidade: democracia, direitos e institui-

ções. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 189-206.
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CARVALHO, Evandro Menezes de; SILVEIRA, Janaína Ca-

mara da (org.). A China por sinólogos brasileiros: visões 

sobre economia, cultura e sociedade. Rio de Janeiro: Ba-

tel, 2019. X p.
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CARVALHO, Evandro Menezes de; SILVEIRA, Janaína Ca-

mara da (org.). A China por sinólogos brasileiros: visões 

sobre economia, cultura e sociedade. Rio de Janeiro: Ba-

tel, 2019.
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Série de livros Nós e Você de acordo com o conceito de um país, um produto, com 

pequenas histórias para revelar a grande história sobre a China e as tradições dos países 

relacionados e a amizade e cooperação presentes. A série tem como objetivo fortalecer 

os laços culturais entre a China e os países em causa e promover o processo da diplo-

macia periférica e da diplomacia pública da China sob as novas circunstâncias, especial-

mente em conjunto com a implementação da Iniciativa Cinturão e Estrada. O Brasil é um 

grande país da América do Sul, com o quinto maior território do mundo, a sétima maior 

economia do mundo, e membro do G20 e um dos países do Brics. O Brasil é um país 

que estabeleceu uma parceria estratégica com a China. Desde 2009, a China mantém o 

status de um grande parceiro comercial e um dos principais países de destino da expor-

tação brasileira por dez anos consecutivos. Em 2018, o comércio bilateral atingiu mais de 

100 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, a China se tornou uma das principais fontes de 

investimento estrangeiro do Brasil; e as empresas chinesas, para o desenvolvimento da 

economia brasileira. A sociedade está desempenhando um papel cada vez mais impor-

tante. Atualmente, os dois países estão estudando e promovendo ativamente a iniciativa 

de cooperação “Belt and Road” e o “plano de parceria de investimento” do Paquistão. Os 

mais de 20 autores do livro são altamente representativos, desde diplomatas seniores 

que trabalharam à parte por muitos anos para testemunhar momentos importantes nas 

relações bilaterais entre a China e o Paquistão. As histórias que eles contam tornam nos-

sa compreensão das relações China-Paquistão mais abrangente e profunda.

CARVALHO, E. M. 寻找有关中国的巴西问题：经验浅谈。” 

(“Em busca das questões brasileiras sobre a China: uma 

reflexão na experiência”). In: 周志伟 [Zhou Zhiwei]; 吴长胜 

[Wu Zhangsheng] (org.). 中国和巴西的故事 (A história de 

China e Brasil). Beijing: China Intercontinental Press, 2019. 

v. 1. p. 211-217.
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Por meio de cada um dos seus textos, este livro propõe diferentes maneiras de pen-

sar e repensar as relações entre o desejo de se desenvolver um constitucionalismo bra-

sileiro e a aderência à realidade do nosso texto constitucional, da nossa história, do fun-

cionamento das nossas instituições, dos anseios da nossa sociedade, das contingências 

da nossa política e das experiências internacionais.

Esse olhar não refratário à realidade aliado ao desejo de captá-la, compreendê-la, ex-

plicá-la e, eventualmente, reorientá-la é o que aproxima os professores e pesquisadores 

na comunidade da FGV Direito Rio que trabalham, direta ou indiretamente, com temas 

de Direito Constitucional.

LEAL, Fernando (org.). Constitucionalismo de realidade: 

democracia, direitos e instituições. Belo Horizonte: Fó-

rum, 2019.
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O fio condutor do IV Seminário de Integração entre os Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu da FGV Direito Rio e da Faculdade de Direito da Uerj foram as transforma-

ções no Direito Administrativo, com ênfase nas interações entre liberdades econômicas 

e regulação. O tema proposto se inspira na recente promulgação da Lei no 13.874/19, 

que, entre outros assuntos, institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica 

e estabelece garantias de livre mercado. A partir desta proposta, surgiram os 11 artigos 

selecionados para publicação nessa obra.

LEAL, Fernando; MENDONÇA, José Vicente Santos de 

(org.). Transformações do Direito Administrativo: liber-

dades econômicas e regulação. Rio de Janeiro: FGV Direi-

to Rio, 2019. 290 p.
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“No Brasil, sob o ‘céu’ de uma evocatio dei (‘Deus é brasileiro’) desde 1988, pode-se 

observar um sábio equilíbrio de tradição e inovação. [...] Mesmo as melhores constitui-

ções [...] são ‘edifícios’ e estruturas ‘inacabadas’, tão vulneráveis, tão frágeis quanto todo 

o trabalho humano. [...] Do ponto de vista da ciência cultural, [...] o Estado Constitucional 

é, antes de mais nada, o projeto de paz por excelência” (Peter Häberle). “Das misérias 

morais na vida dos povos, a mais devastadora é a miséria política associada à corrupção. 

Ela arruína Repúblicas, arrasa reinos, corrompe governos, instaura ditaduras, leva regi-

mes e instituições ao despreparo e ao patíbulo, veste de luto uma nação, derrama sangue 

inocente, sacrifica gerações, opera os piores retrocessos da história, acende as chamas 

do ódio, da guerra civil e da desunião mortal” (Paulo Bonavides). “As Constituições pro-

tegem alguns direitos devido à crença de que esses direitos são, em algum sentido, pré 

ou extrapolíticos — isto é, porque os indivíduos devem poder exercê-los, independente-

mente do que as maiorias possam pensar” (Cass R. Sunstein). “É sempre bom relembrar: 

a história é um caminho que se escolhe, e não um destino que se cumpre. Ao longo dos 

anos, a Constituição tem sido uma boa bússola. Sobre o desencanto de uma República 

que ainda não foi, precisamos que ela nos oriente em um novo começo” (Luís Roberto 

Barroso).

LEAL, Fernando A. R. Três desafios à aplicação da metá-

fora dos “diálogos institucionais” para a legitimação da ju-

risdição constitucional. In: BOLONHA, Carlos; OLIVEIRA, 

Fábio Correa de Souza (org.). 30 anos da Constituição 

de 1988: uma jornada inacabada. Belo Horizonte: Fórum, 

2019. p. 377-388.
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The legal argumentation of constitutional courts, for instance on human dignity has 

been in the centre of interest both from a theoretical and practical perspective. This 

book addresses the role of legal argumentation at first in general, covering empirical 

and comparative perspectives on constitutional argumentative practices. It also com-

prises a comparative assessment of constitutional argumentation versus argumentation 

deployed by other courts as well as by decision-makers. Secondly, the book focuses on 

how constitutional courts reason with human dignity. This concept takes many different 

shapes, though very rarely in an objective fashion. It is embedded in several western 

constitutions, although constitutional courts and scholars tend to disagree on its mea-

ning and content. Finally, the book aims to shed light on the controversial topic of human 

dignity from a normative and philosophical perspective.

LEAL, Fernando A. R. Less is more?: Against argumenta-

tive saturation in legal decision-making. In: BRITO, Miguel 

Nogueira de; HERDY, Rachel; DAMELE, Giovanni; LOPES, 

Pedro Moniz; SAMPAIO, Jorge Silva (org.). The role of le-

gal argumentation and human dignity in constitutional 

courts. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2019. v. 1. p. 47-56.
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São dois os objetivos deste trabalho. Em primeiro lugar, pretende-se apresentar ele-

mentos de teoria da escolha racional e de teoria dos jogos úteis para modelar e conduzir 

processos de tomada de decisão jurídica orientados por considerações consequencialis-

tas. Para tanto, propõe-se um diálogo entre, de um lado, exigências jurídicas de justifica-

ção de decisões (com foco no raciocínio judicial) e, de outro, tanto o conhecimento da 

estrutura e dos problemas de juízos consequencialistas como a apresentação de elemen-

tos de teoria da decisão destinados a caracterizar — e, assim, diferenciar — situações de-

cisórias e fornecer critérios de justificação de cursos de ação em função dos seus efeitos. 

Em segundo lugar, o presente trabalho almeja problematizar tanto o emprego recorrente 

de juízos consequencialistas no Direito como a utilidade de teorias jurídicas normativas 

que se sustentam sobre idealizações das capacidades epistêmicas de magistrados reais 

e desconsideram traços dos arranjos institucionais no âmbito dos quais eles são chama-

dos a decidir para efetivamente orientarem processos de tomada de decisão jurídica.

LEAL, Fernando. Consequencialismo, racionalidade e de-

cisão jurídica: O que a teoria da decisão e a teoria dos 

jogos podem oferecer? In: PINHEIRO, Armando Castelar; 

PORTO, Antônio José Maristrello; SAMPAIO, Patricia Re-

gina Pinheiro (coord.). Direito e economia: diálogos. Rio 

de Janeiro: FGV Editora, 2019. v. 1. p. 85-113.
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É com imensa satisfação e orgulho que apresentamos à comunidade jurídica a cole-

tânea O Direito Público Por Elas, com o objetivo de homenagear três ícones do Direito 

Público brasileiro: as Professoras Jane Reis, Ana Paula de Barcellos e Patricia Ferreira 

Baptista, do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro — Uerj. Neste primeiro volume da coletânea, homenageamos a Professora 

Jane Reis. A efetividade dos direitos fundamentais e a construção de uma sociedade ver-

dadeiramente republicana e democrática estão no centro das reflexões desenvolvidas 

pela homenageada. Para este volume foram convidados alguns autores que tangencia-

ram sua carreira até este ponto. Professores, colegas e ex-alunos, no Brasil e no exterior. 

Todos generosamente emprestaram sua escrita para que essa obra reflita a relevância 

dessa acadêmica.

LEAL, Fernando A. R. O formalista expiatório: leituras 

impuras de Kelsen no Brasil. In: TELLES, Cristina; PIRES, 

Thiago Magalhães; CORBO, Wallace (org.). O Direito Pú-

blico por elas. Homenagem à professora Ana Paula de 

Barcellos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. v. 1. p. 87-118.
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O fio condutor do IV Seminário de Integração entre os Programas de Pós-Gradua-

ção Stricto Sensu da FGV Direito Rio e da Faculdade de Direito da Uerj foi o mote das 

transformações no Direito Administrativo, com ênfase nas interações entre liberdades 

econômicas e regulação. O tema proposto se inspira na recente promulgação da Lei no 

13.874/19, que, entre outros assuntos, institui a Declaração de Direitos de Liberdade Eco-

nômica e estabelece garantias de livre mercado. A partir desta proposta, surgiram os 11 

artigos selecionados para publicação nesta obra.

CERQUEIRA, L. S.; FOSSATI, Gustavo. Regular via prê-

mios: uma proposta da economia comportamental à po-

lêmica desregulamentação do transporte aéreo de ba-

gagens no brasil. In: LEAL, Fernando; MENDONÇA, José 

Vicente Santos de (org.). Transformações do Direito Ad-

ministrativo: liberdades econômicas e regulação. Rio de 

Janeiro: FGV Direito Rio, 2019. p. 173-188.
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O Tribunal do Trabalho da 1a Região financiou a pesquisa “Uma análise quantitativa e 

qualitativa do impacto das demandas repetitivas na jurisprudência do Tribunal Regional 

do Trabalho da 1a Região”, realizada pelos pesquisadores Ivar Alberto Martins Hartmann, 

Fausto Marques Pinheiro Júnior, Guilherme da Franca Couto Fernandes de Almeida, Fe-

lipe Araújo, Fernando Correia Júnior e Abner da Silva, cujo resultado se encontra nesta 

publicação. O trabalho, desenvolvido entre 2017 e 2018, é fruto de um grande empenho 

para obtenção da aprovação do uso de dados no sistema de processo eletrônico do Po-

der Judiciário (PJe) e da garimpagem de informações e correlações entre esses dados. 

Parte deste relatório foi apresentada aos magistrados do TRT/RJ no IX Fórum Gestão 

Judiciária realizado em janeiro de 2019.

HARTMANN, Ivar A. M.; PINHEIRO JUNIOR, F. M.; ALMEI-

DA, G. F. C. F.; ARAUJO, F.; CORREIA JUNIOR, F.; SILVA, 

A. Demandas repetitivas. Rio de Janeiro: Escola Judicial 

do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, 2019. v. 1. 

219 p.
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Muito se fala a respeito da atuação do Supremo Tribunal Federal em processos cri-

minais, mas raramente essas discussões são acompanhadas de dados. Afinal, qual é a 

prevalência da matéria penal na carga de trabalho da corte? Houve variação ao longo 

dos anos? Quais teses são discutidas em matéria penal? Há diferenças entre as formas 

de litigância dos diferentes atores do Supremo Criminal? Este livro busca responder a 

essas e outras perguntas a partir da base de dados mantida pelo Supremo em Números.

FALCAO, J.; BATINI, Silvana; HARTMANN, Ivar Alberto; 

ALMEIDA, G. F. C. F. VI Relatório Supremo em Números: 

a realidade do Supremo Criminal. Rio de Janeiro: FGV Di-

reito Rio, 2019. v. 1. 160 p.
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Diante dos inevitáveis conflitos entre liberdade de expressão, honra e imagem que 

ocorrem na sociedade, qual o papel a ser desempenhado pelos tribunais superiores? A 

maneira mais simples de ver o problema é que os direitos constitucionais são necessa-

riamente cláusulas abertas e a existência de uma corte constitucional permite ao cons-

tituinte resolver um problema por meio de contrato relacional. No caso, os contornos 

gerais da liberdade de expressão, honra e imagem são definidos, porém especificações e 

concretizações serão feitas segundo determinado procedimento no futuro.

HARTMANN, Ivar Alberto. A realidade das decisões sobre 

liberdade de expressão no STF e STJ. In: LEAL, Fernando 

(org.). Constitucionalismo de realidade: democracia, direi-

tos e instituições. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 125-152.
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Nas últimas décadas, as relações entre o direito e a economia se intensificaram e fica-

ram mais complexas. De um lado, isso refletiu o fato de que as relações entre os agentes 

econômicos se tornaram mais impessoais e mais frequentes, conforme se aprofundaram 

os processos de integração produtiva e financeira e a especialização de empresas, tra-

balhadores e até países. De outro, as relações entre as duas disciplinas se estreitaram 

a partir do maior reconhecimento das suas interdependências, seja pelo desempenho 

econômico depender de normas jurídicas bem desenhadas e aplicadas, seja pela teoria 

econômica poder contribuir para a boa formulação e a boa aplicação das normas jurí-

dicas. No Brasil, também colaborou para estreitar a relação entre essas duas áreas do 

conhecimento o fato de a Constituição de 1988 ter fortalecido o papel do Judiciário na 

solução de conflitos e na definição do ordenamento jurídico.

LIMA JUNIOR, J. M. Introdução às instituições financeiras 

e sua regulação. In: PINHEIRO, Armando Castelar; POR-

TO, Antônio José Maristrello; SAMPAIO, Patricia Regina 

Pinheiro (coord.). Direito e economia: diálogos. Rio de 

Janeiro: FGV Editora, 2019. v. 1. p. 253-288.
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O Supremo Tribunal Federal (STF) esteve no centro da crise política nos últimos 

anos. O processo de impeachment de Dilma Rousseff, a operação Lava Jato e suas im-

plicações para garantias constitucionais, as manobras legislativas de Eduardo Cunha, as 

reformas do Governo Temer — tudo foi em algum momento decidido, adiado, moldado 

de alguma forma pelo STF. Há quase dez anos, em período de estabilidade política, já se 

apontava para a construção de uma “supremocracia” no Brasil. Os últimos anos, porém, 

deixam transparecer um aspecto diferente do problema. Em vários momentos críticos, o 

poder judicial foi exercido individualmente por ministros do STF, sem participação rele-

vante do plenário da instituição ou até mesmo contra ele.

ARGUELHES, D. W.; RIBEIRO, Leandro Molhano. Ministro-

cracia: o supremo tribunal individual e o processo demo-

crático brasileiro. In: LEAL, Fernando (org.). Constitucio-

nalismo de realidade: democracia, direitos e instituições. 

Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 35-63.

2.12 LEANDRO MOLHANO RIBEIRO



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2019

FGV DIREITO RIO 78

O Eixo temático VII: participação das minorias no processo eleitoral constitui o Grupo 

de Trabalho Transversal (GTVII) no projeto Sistematização das Normas Eleitorais (SNE). 

O relatório apresenta como ponto de partida os dispositivos que fazem referência ou se 

relacionam diretamente à participação das minorias no processo político-eleitoral brasi-

leiro nos principais diplomas eleitorais — Código Eleitoral, Lei das Eleições e Lei dos Par-

tidos Políticos. Depois de analisadas as diversas normas eleitorais existentes em nosso 

ordenamento, o relatório apontou inconsistências, incompletudes e dúvidas na legislação 

atual para oferecer encaminhamentos e soluções.

CAMPOS, L. F.; FERREIRA, L. M.; TOURINHO, V.; OLIVEI-

RA, W. C. C. A.; ZUGAIBE, M. S. S. M.; IGNACIO, I.; MAGA-

LHAES, K. F.. Sistematização das normas eleitorais: eixo 

temático VII: participação das minorias no processo elei-

toral. Brasília: TSE, 2019. ISBN 978-85-54398-29-3.
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Ainda é enorme o preconceito de quem se afasta do binarismo de gênero imposto de 

forma cruel e excludente por uma sociedade patriarcal e sexista. Daí o significado desta 

nova obra que amplia horizontes ao inserir uma vasta gama de temas, sob diversos olha-

res, de modo a inserir inúmeros jeitos de viver e de se ver.

CAMPOS, Ligia Fabris. Pessoas trans* no Brasil e na Ale-

manha: a cis-heteronormatividade entre dano e bem-

-estar. In: VIEIRA, Tereza Rodrigues (org.). Transgêneros. 

Brasília: Zakarewicz, 2019. v. p. 289-308.
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Há cerca de três anos, uma decisão do Supremo como essa talvez fosse impensável.

O Supremo decidiu que pessoas trans têm direito a alterar nome e gênero no regis-

tro de nascimento de acordo com sua identidade de gênero. E que, para isso, não há 

necessidade de cirurgia ou intervenção judicial. Há cerca de três anos, uma decisão do 

Supremo como essa talvez fosse impensável. Mas o que mudou? Nesse intervalo, direitos 

de pessoas trans ganharam visibilidade. Adquiriram novos significados. Ocuparam cada 

vez mais espaços, dentro e fora do tribunal.

CAMPOS, Ligia Fabris; GOMES, J. C. A. Pessoas trans: o 

mundo mudou e o Supremo também. In: FALCÃO NETO, 

Joaquim de Arruda; ARGUELHES, Diego Werneck; PEREI-

RA, T. H. A. J.; FREIRE, Felipe Recondo (org.). O Supremo 

e o processo eleitoral. Belo Horizonte: Letramento, 2019.
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O presente artigo tem por objeto os direitos de pessoas trans* no Brasil e na Alema-

nha. Trata-se de dois países onde essa questão atingiu grau elevado de complexidade 

e controvérsia, gerando importantes reflexos na sociedade civil, no Poder Legislativo 

e Judiciário. Os dois países são, a meu ver, duas faces de uma mesma moeda: meu ar-

gumento é de que o conceito de “dano”, à luz da perspectiva crítica dos estudos de 

gênero — especificamente, analisado sob a óptica da ideia de cis-heteronormatividade 

—, 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.

CAMPOS, Ligia Fabris. Direitos de pessoas trans* no Bra-

sil e na Alemanha: a construção tortuosa de um Direito 

Fundamental à identidade de gênero. In: LEAL, Fernando 

(org.). Constitucionalismo de realidade: democracia, di-

reitos e instituições. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 79-101.
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Este livro confronta diferentes opiniões sobre governança e as regulamentações de 

infraestrutura, conectividade, privacidade, cibersegurança e desenvolvimentos tecnoló-

gicos na América Latina. Nesse sentido, o leitor poderá encontrar opiniões variadas e, 

por vezes, divergentes, pois o objetivo deste trabalho não é oferecer soluções definitivas, 

mas apenas comunicar ideias e elementos de reflexão pluralista, para ajudar cada um a 

formar sua opinião de maneira crítica e independente. Este volume não pretende analisar 

exaustivamente a evolução e o impacto da Internet na América Latina, mas sim oferecer 

os elementos necessários para poder compreender e questionar várias das facetas que 

compõem o prisma da governança da Internet e analisar criticamente várias das ferra-

mentas regulatórias que influenciam sua evolução na região. Este trabalho adota uma 

abordagem multissetorial no sentido de incluir uma série de análises muito heterogêneas, 

escritas por alguns dos mais reconhecidos especialistas da região, do mundo acadêmico, 

dos setores público e privado, da sociedade civil e da comunidade técnica.

BELLI, Luca; CAVALLI, Olga. (Org.). Governança e regu-

lações da Internet na América Latina. 1. ed. Rio de Janei-

ro: Editora FGV, 2019. 556 p.
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This book was elaborated thanks to the invaluable contributions of (in alphabetical 

order): Carlos Baca, Roger Baig Viñas, Peter Bloom, Walter Britto, Adam Burns, Jane 

Coffin, Mélanie Dulong de Rosnay, Nicolás Echániz, Bob Frankston, Judith Hellerstein, 

Kurtis Heimerl, Erik Huerta, Sonia Jorge, Laila Lorenzon, Osama Manzar, Glenn McKni-

ght, Sivasubramanian Muthusamy, Leandro Navarro, Michael Oghia, Bruno Ramos, Ritu 

Srivastava, Nico Pace, and Karla Velasco. This volume is jointly published by Fundação 

Getulio Vargas (FGV) and the Internet Society (ISOC) and is the result of a participatory 

process developed by the Dynamic Coalition on Community Connectivity (DC3). DC3 is 

a multistakeholder group of the United Nations Internet Governance Forum (IGF), foste-

ring a cooperative analysis of community networks, exploring how such initiative may be 

used to improve connectivity while empowering Internet users. Community networks are 

crowdsourced initiatives relying on the active participation of local communities in the 

design, development and management of network infrastructure as a common resour-

ce. This book provides concrete suggestions regarding the policy elements that should 

be considered by regulators and other stakeholders alike in order to develop enabling 

frameworks for community networks. This work complements the previous DC3 publica-

tions dedicated to “Community Connectivity: Building the Internet from Scratch” (2016); 

“Community Networks: the Internet by the People, for the People” (2017); and “The Com-

munity Network Manual: How to Build the Internet Yourself” (2018). All publications are 

freely available online.

BELLI, Luca. Building community network policies: a 

collaborative governance towards enabling frameworks. 

1. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2019. v. 1.
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The Internet of Things (IoT) is heralded by its proponents as a true propellant of the 

next industrial revolution, able to generate considerable gains in efficiency and prompt 

growth “at an astronomical rate.” The concept of IoT is quite flexible and, to date, it does 

not enjoy a universally agreed definition. However, the various authors conducting re-

search on the IoT — and the distinct definitions that each of them provides — converge 

highlighting that the main feature of this phenomenon is the connection of the physical 

world, composed by all “things,” with the digital world of the Internet. autotexto

BELLI, Luca. A neutralidade da rede: norma fundamental para a proteção da expres-

são e do empreendedorismo na internet. In: REIA, Jhessica; AUGUSTO, Pedro; BARROS, 

Marina; MAGRANI, Eduardo. Horizonte presente: tecnologia e sociedade em debate. 

Belo Horizonte: Letramento, 2019. p. 377-402.

Durante os últimos 15 anos de debate sobre neutralidade da rede (NR), este princípio 

tem sido profundamente analisado em todo o mundo, desencadeando debates intensos 

e polarizando as opiniões de múltiplos atores tanto no Brasil como internacionalmente. 

Apesar da existência de várias definições da NR, cabe destacar que todas as formula-

ções convergem para a consideração da NR como um princípio de não discriminação 

cujo objetivo é preservar uma internet aberta e de finalidade geral, facilitando a parti-

cipação ativa do usuário bem como o pleno gozo dos direitos fundamentais de todos 

os internautas. A NR não é simplesmente baseada em direitos fundamentais existentes, 

mas, além disso, torna-se uma verdadeira norma de direito internacional, cujo papel é a 

garantia da liberdade de expressão e de inovação na era da internet. Neste sentido, a NR 

tem sido consagrada em diversos instrumentos normativos em nível nacional bem como 

internacional.

BELLI, Luca. The Need for a RIoT (Responsible Internet 

of Things): A Human Rights Perspective on IoT Systems. 

In: MULLEN, Dr. Matthew; POLOMSKI, Daniel; SOARES, 

Teresa; CASSINERIO, Joana; D’CRUZ, Michelle; HONGSA-

THAVIJ, Vanessa. Navigating a New Era of Business and 

Human Rights 1ed. Lincoln: Article 30, 2019, p. 181-188.
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A destinação social de recursos pecuniários que resultam de multas, como meio de 

reparar danos, é uma prática estabelecida em algumas áreas, como a ambiental. Nesse 

âmbito, o exemplo mais recente é a Fundação Renova, criada para reparar os danos cau-

sados pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco, no Vale do Rio 

Doce. No campo das iniciativas anticorrupção, em tempos mais recentes, passaram a ga-

nhar maior destaque as experiências que resultam em acordos ou multas que destinam 

recursos compensatórios como meio de reparar os danos causados por crimes contra 

a administração pública ou contra a coletividade, como os emblemáticos exemplos do 

Fundo Siemens e do Fundo Alcatel.

MOHALLEM, Michael Freitas; ANGELICO, F. Governan-

ça de recursos compensatórios em casos de corrupção: 

guia de boas práticas para promover a reparação de da-

nos à sociedade. São Paulo: Transparência Internacional, 

2019. v. 1. 118 p.
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A referência feita por tribunais a sentenças estrangeiras não é um fenômeno exclu-

sivo de nenhuma região, país ou tradição jurídica. Este artigo concentra-se em países 

que atraíram pouca atenção até este momento. O foco desta pesquisa é o envolvimento 

dos tribunais constitucionais — ou cortes no ápice do Judiciário dos respectivos países 

— com o diálogo jurisdicional horizontal em casos envolvendo direitos humanos na Ar-

gentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

MOHALLEM, Michael Freitas. Diálogo horizontal sobre di-

reitos humanos nas cortes constitucionais da América do 

Sul. In: LEAL, Fernando (org.). Constitucionalismo de rea-

lidade: democracia, direitos e instituições. Belo Horizonte: 

Fórum, 2019. p. 135-164.
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Em 2017, um acordo firmado entre a holding J&F Investimentos S/A (J&F) e o Minis-

tério Público Federal (MPF), no âmbito da atuação da Procuradoria Regional do Distrito 

Federal, resultou em multa no valor de R$ 10,3 bilhões. Desse montante, um total de R$ 

2,3 bilhões deverá ser destinado a projetos sociais por meio de um fundo próprio. Tais 

desdobramentos judiciais apresentam dois desafios: estruturar a entidade responsável 

pela distribuição dos fundos e superar os obstáculos para sua governança. Neste artigo, 

busca-se levantar por meio de análise teórica, entrevistas e dados estatísticos um con-

junto de práticas de governança e transparência que possam ser úteis para orientar a 

construção e o desenvolvimento do Fundo J&F, bem como para que sirvam de referên-

cia a outros fundos voltados para a sociedade civil. A metodologia do estudo consiste 

em revisão bibliográfica, análise de dados quantitativos e qualitativos sobre fundos e 

entrevistas semiestruturadas com gestores. Como resultado, aponta-se que o Fundo J&F 

deve ser pautado na assunção de boas práticas de governança desde sua concepção, 

criando uma estrutura que não abra margem a déficits democráticos ou atos de corrup-

ção. Para tal, deve-se moldar uma política que evite conflitos de interesse e incentive 

uma composição plural dos membros e conselheiros. Ademais, a busca pela perenidade 

do fundo deve ser um ponto prioritário, mantendo, ainda, a transparência e a clareza 

quanto aos recursos investidos e seus destinatários.

MOHALLEM, Michael Freitas; VELOSO, Isabel. Governan-

ça de recursos compensatórios: os desafios para a cons-

trução do Fundo J&F. In: SANTIAGO, Graziela (org.). Arti-

gos GIFE. São Paulo: GIFE, 2019. v. 1. p. 1-17.
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Os efeitos da corrupção podem ser sentidos de diversas formas nas sociedades con-

temporâneas: na atividade econômica, no acesso a direitos sociais e nos processos de-

mocráticos. No Brasil o principal elemento do debate público é a ineficiência do sistema 

de justiça. São comuns as referências à impunidade — materializada no baixo índice de 

condenações criminais — como grande responsável pelo fracasso na luta contra a cor-

rupção.

MOHALLEM, M. F. A corrupção eleitoral revelada pela 

Lava Jato e os direitos políticos no Brasil. In: ROJAS, Clau-

dio Nash; FUCHS, Marie-Christine (org.). Corrupción, Es-

tado de derecho y derechos humanos: manual de casos. 

Bogotá: Fundação Konrad Adenauer Stiftung, 2019. v. 1. 

p. 111-138.
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Esta publicação integra a coleção “Sustentabilidade Econômica das Organizações da 

Sociedade Civil”, que apresenta os resultados das pesquisas desenvolvidas no âmbito do 

projeto homônimo, realizado pelo Grupo de Instituto, Fundações e Empresas (GIFE) em 

parceria com a Coordenadoria de Pesquisa Jurídica Aplicada da FGV Direito SP e com o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O projeto tem como objetivo principal 

fortalecer a capacidade institucional da sociedade civil por meio da produção de conhe-

cimento e de alterações normativas que ampliem as condições para a sua sustentabili-

dade econômica, e conta com apoio financeiro da União Europeia, do Instituto C&A, do 

Instituto Arapyaú, do Instituto de Cidadania Empresarial (ICE) e da Fundação Lemann.

O terceiro volume da coleção aborda os incentivos regulatórios às doações de pes-

soas físicas às organizações. O livro retrata a cultura de doação no país, analisa a efe-

tividade desses incentivos e compara-os com outros regimes internacionais. Por fim, 

o livro também apresenta recomendações para o aprimoramento da regulação sobre 

incentivos no Brasil.

SALINAS, Natasha Schmitt Caccia; SALLA, A. L. M.; SAN-

CHES, M. B. B. Incentivos regulatórios à filantropia indivi-

dual no Brasil. São Paulo: GIFE, 2019. v. 1. 190 p.
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A análise de impacto regulatório (AIR), mecanismo processual que visa conferir maior 

racionalidade à tomada de decisão administrativa, em menos de duas décadas, deixou 

de ser um mecanismo desconhecido para se tornar obrigatório para toda a Administra-

ção Pública federal brasileira.

SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. A AIR é instrumen-

to adequado para promover a liberdade econômica? In: 

LEAL, Fernando; MENDONÇA, José Vicente Santos de 

(org.). Transformações do Direito Administrativo: liber-

dades econômicas e regulação. Rio de Janeiro: FGV Direi-

to Rio, 2019. p. 51-62.
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Sob a coordenação das professoras Joisa Dutra, Patrícia Sampaio e Priscila Miguel, 

este livro é uma iniciativa do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura (Ceri), da 

Escola de Direito do Rio de Janeiro (FGV Direito Rio) e do Centro de Excelência em Lo-

gística e Supply Chain da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGVCe-

log) para pensar a integração logística no Brasil sob uma óptica multidisciplinar.

DUTRA, J. C.; SAMPAIO, P. R. P.; MIGUEL, P. L. de S. (org.). 

Portos, ferrovias e integração logística. Rio de Janeiro: 

Letra Capital, 2019. v. 1. 159 p.
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Nas últimas décadas, as relações entre o direito e a economia se intensificaram e fica-

ram mais complexas. De um lado, isso refletiu o fato de que as relações entre os agentes 

econômicos se tornaram mais impessoais e mais frequentes, conforme se aprofundaram 

os processos de integração produtiva e financeira e a especialização de empresas, tra-

balhadores e até países. De outro, as relações entre as duas disciplinas se estreitaram 

a partir do maior reconhecimento das suas interdependências, seja pelo desempenho 

econômico depender de normas jurídicas bem desenhadas e aplicadas, seja pela teoria 

econômica poder contribuir para a boa formulação e a boa aplicação das normas jurí-

dicas. No Brasil, também colaborou para estreitar a relação entre essas duas áreas do 

conhecimento o fato de a Constituição de 1988 ter fortalecido o papel do Judiciário na 

solução de conflitos e na definição do ordenamento jurídico.autotexto

PINHEIRO, Armando Castelar; PORTO, Antônio José Ma-

ristrello; SAMPAIO, Patricia Regina Pinheiro (coord.). Di-

reito e economia: diálogos. Rio de Janeiro: FGV Editora, 

2019. 676 p.
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É razoável esperar que haverá, em um horizonte tangível, a ampliação de contratos 

de concessão de serviço público no Brasil. Isto se dá em essência pela necessidade de 

se estreitarem os espaços entre público e privado, diante da escassez de recursos para 

investimentos em infraestrutura. Tais circunstâncias tendem a gerar disputas, especial-

mente em razão de questões supervenientes imprevisíveis. A ampliação dos investimen-

tos indispensáveis ao crescimento econômico nacional e à promoção da dignidade hu-

mana depende da consagração de mecanismos predeterminados para o enfrentamento 

dessas dificuldades.

BARBOSA, F. H.; GUERRA, Sérgio; SAMPAIO, P. R. P. 

Equilíbrio financeiro em projetos de infraestrutura e 

a TIR flexível. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio Projetos, 

2019. v. 1. 120 p.
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O Brasil se caracteriza por uma infraestrutura logística de transportes deficiente, que 

afeta tanto a produtividade econômica nacional quanto compromete a competitividade 

no cenário internacional. Por um lado, esse baixo desempenho da infraestrutura advém 

da falta de investimento; por outro, é uma consequência de problemas no planejamento 

e na regulação do setor logístico.

SAMPAIO, P. R. P.; AGUIAR, J. B. V. de. Governança ins-

titucional no setor de transporte: obstáculo à integração 

logística? In: DUTRA, Joísa Campanher; SAMPAIO, Patrí-

cia Regina Pinheiro; MIGUEL, Priscila Laczynski de Souza 

(org.). Portos, ferrovias e integração logística. Rio de Ja-

neiro: Letra Capital, 2019. v. 1. p. 73-101.
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O presente capitulo tem por objetivo traçar um panorama sobre o ramo que é con-

siderado o percussor do movimento de direito e economia: a defesa da concorrência. A 

repressão jurídica a práticas anticompetitivas nasce no final do século XIX, tendo como 

marco a promulgação do Sherman Act nos Estados Unidos em 1890, diploma legal que 

criminalizou práticas relacionadas com a formação e o exercício de poder econômico, 

assim como atos em restrição ao comércio.

SAMPAIO, P. R. P. Por que tutelar a livre concorrência?: 

notas sobre direito e economia na prevenção e repressão 

ao abuso do poder econômico. In: PINHEIRO, Armando 

Castelar; PORTO, Antônio José Maristrello; SAMPAIO, Pa-

tricia Regina Pinheiro (coord.). Direito e economia: diá-

logos. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2019. v. 1. p. 177-200.
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A conexão entre mulheres é uma força transformadora, revolucionária e temida. [...] 

Um livro com artigos escritos por mulheres, organizado por mulheres, mas direcionado a 

todos aqueles que estudam e trabalham com energia e mineração, e a todos que se pre-

ocupam com o desenvolvimento sustentável. [...] Mulheres fortes entendem que lógica, 

pragmatismo e eficiência são características tão femininas como empatia e intuição. E 

usam essas características para se tornarem profissionais competentes e transformado-

ras. E mulheres inteligentes entendem que a vitória de uma mulher é a vitória de todas e 

que, ajudando-nos umas às outras, vamos mais longe. Posso afirmar que Marina Ferrara e 

Marina Scalon são extraordinárias ao pensar e organizar essa obra, que é uma vitrine para 

o mundo da existência de muitas mulheres competentes no setor de energia e minera-

ção, pelo que, como mulher, agradeço com todo o meu coração. Renata Isfer, secretária 

adjunta de Petróleo, Gás e Biocombustíveis Ministério de Minas e Energia.

SAMPAIO, P. R. P.; FIDALGO, C. B. Privatizações de em-

presas estatais do setor elétrico e a polêmica acerca da 

necessidade (ou não) de prévia lei autorizativa. In: FER-

RARA, Marina; SCALON, Marina (org.). Recursos naturais 

e meio ambiente sob a ótica delas: mineração, energia, 

óleo e gás, sustentabilidade e meio ambiente. Rio de Ja-

neiro: Lumen Iuris, 2019. v. 1. p. 167-186.
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“A densidade acadêmico-intelectual deste livro é uma marca que certamente im-

pressionará o leitor, com especial menção à originalidade de seus artigos ao abordarem 

variados tópicos atinentes à atuação da Administração Pública e ao agir do Estado-regu-

lador. Trata-se de compilação ousada, pioneira e multidisciplinar, que, ao longo de seus 

diversos capítulos, fornece soluções perspectivas, críticas e problematizações de temas 

como: (i) regime de contratações públicas; (ii) segurança jurídica no âmbito regulatório; 

(iii) economia comportamental; (iv) contratos administrativos; (v) agências reguladoras; 

(vi) proteção de dados pessoais; (vii) controle judicial da Administração Pública; (viii) 

concorrência; (ix) regulação de novas tecnologias; (x) meio ambiente; (xi) arbitragem; e 

assim em diante” (Ministro Luiz Fux).

FRAGATA, O; SAMPAIO, P. R. P. Arbitragem em questões 

regulatórias: possibilidades, limites e critérios para a efe-

tivação do princípio da publicidade. In: FONSECA, Rey-

naldo Soares da; COSTA, Daniel Castro Gomes da (org.). 

Direito regulatório: desafios e perspectivas para a Ad-

ministração Pública. Belo Horizonte: Fórum, 2019. v. 1. p. 

307-323.
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A revista constitui uma publicação dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos 

inscritos na Cátedra Jean Monnet da FGV Direito Rio e selecionados por ela, no segundo 

semestre de 2017. 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 da pesquisa do Direito da União Europeia, bem 

como de outros sistemas de integração sob a óptica comparada. Entre as atividades da 

cátedra, oferecemos o curso sobre “Regionalismo Comparado”, inovador, realizado no 

escopo 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 superior dentro e fora da União. É com esse objetivo 

que é publicado o nono volume da revista, o qual conta com trabalhos de alunos internos 

e externos à FGV Direito Rio.

REVISTA DO PROGRAMA DE DIREITO DA UNIÃO EU-

ROPEIA: revista do módulo europeu do Programa Jean 

Monnet da FGV Direito Rio. Rio de Janeiro: FGV Direito 

Rio, n. 9, 2019. Organização Paula Wojcikiewicz Almeida. 

78 p. Inclui bibliografia.
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A revista constitui uma publicação dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos 

inscritos na Cátedra Jean Monnet da FGV Direito Rio e selecionados por ela, no segundo 

semestre de 2017. 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 da pesquisa do Direito da União Europeia, bem 

como de outros sistemas de integração sob a óptica comparada. Entre as atividades da 

Cátedra, oferecemos o curso sobre “Regionalismo Comparado”, inovador, realizado no 

escopo 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 superior dentro e fora da União. É com esse objetivo 

que é publicado o nono volume da Revista, o qual conta com trabalhos de alunos inter-

nos e externos à FGV Direito Rio.

REVISTA DO PROGRAMA DE DIREITO DA UNIÃO EU-

ROPEIA: revista do módulo europeu do Programa Jean 

Monnet da FGV Direito Rio. Rio de Janeiro: FGV Direito 

Rio, n. 10, 2019. Organização Paula Wojcikiewicz Almeida. 

167 p. Inclui bibliografia.
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It is a settled rule of international law that a State may not rely on the provisions of its 

‘‘internal law’’ as justification for failing to comply with international obligations. However, 

the judiciaries of most countries, including those with a high record of compliance with 

international norms, have increasingly felt the need to preserve the area of fundamental 

principles, where the State’s inclination to retain full sovereignty seems to act as an un-

breakable ‘counter-limit’ to the limitations deriving from international law. This volume 

explores this trend by adopting a comparative perspective, addressing the question of 

how conflicts between international law and national fundamental principles are dealt 

with and resolved within a specific legal system. The contributing authors identify com-

mon tendencies and fundamental differences in the approaches and evaluate the impli-

cations of this practice for the future of the principle of supremacy of international law.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Brazil. In: PALOMBINO, 

Fulvio Maria (org.). Duelling for supremacy: international 

law vs. national fundamental principles. Cambridge: Cam-

bridge University Press, 2019‘. p. 6-20.
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The Common Market of the South (‘Mercosur’) was established by the Treaty of 

Asunción on the Institutional Structure of Mercosur, 1991 (‘Treaty of Asunción’). Instead 

of creating a regional court for Mercosur, Annex III of the Treaty of Asunción’ established 

a non-coercive and diplomatic dispute settlement system. Disputes were to be solved, in 

the first place, by direct negotiations between interested States. If negotiations did not 

result in an agreement, the next step would be a consensus-based recommendation of 

the Common Market Group (‘CMG’), the Mercosur.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Mercosur dispute settle-

ment system. In: RUIZ-FABRI, Hélène (org.). Max Planck 

Encyclopedia of International Procedural Law. Oxford: 

OUP, 2019. v. 1. 1000 p.
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O principal objetivo do capítulo é introduzir os magistrados nos conceitos de law and 

economics relacionados com o direito ambiental. Com efeito, serão abordadas, de forma 

introdutória, ferramentas emprestadas da economia que podem agregar maior objeti-

vidade, rigor e racionalidade à regulação ambiental. Acreditamos que tais ferramentas, 

ainda pouco utilizadas no Brasil e já bastante difundidas em outros países, como os Es-

tados Unidos, seriam capazes de tornar a regulação ambiental mais eficiente; isto é, ver-

dadeiramente capaz de proteger o meio ambiente sem gerar restrições exageradas para 

outros direitos fundamentais constantemente envolvidos com o processo de tomada 

de decisão no setor (como livre-iniciativa, desenvolvimento econômico e a propriedade 

privada).

SAMPAIO, R. S. R.; LAMARE, J. M. Direito, economia e 

meio ambiente: uma introdução à regulação ambiental. 

In: PINHEIRO, Armando Castelar; PORTO, Antônio José 

Maristrello; SAMPAIO, Patricia Regina Pinheiro (coord.). 

Direito e economia: diálogos. Rio de Janeiro: FGV Edito-

ra, 2019. p. 543-569.
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É razoável esperar que haverá, em um horizonte tangível, a ampliação de contratos 

de concessão de serviço público no Brasil. Isto se dá em essência pela necessidade de 

se estreitarem os espaços entre público e privado, diante da escassez de recursos para 

investimentos em infraestrutura. Tais circunstâncias tendem a gerar disputas, especial-

mente em razão de questões supervenientes imprevisíveis. A ampliação dos investimen-

tos indispensáveis ao crescimento econômico nacional e à promoção da dignidade hu-

mana depende da consagração de mecanismos predeterminados para o enfrentamento 

dessas dificuldades.

BARBOSA, F. H.; GUERRA, Sérgio; SAMPAIO, P. R. P. 

Equilíbrio financeiro em projetos de infraestrutura e a 

TIR Flexível. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio Projetos, 

2019. v. 1. 120 p.
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A eficiência instituída como princípio cria, pois, uma forma peculiar de responsabi-

lidade do Estado. Trata-se de uma imputação de competências, cujos limites estão na 

responsabilidade pela avaliação da solidariedade de meios e fins na emanação de atos 

normativos e reguladores. Tratando-se de alocar meios e fins específicos, é competência 

administrativa a serviço de uma decisão tomada entre várias alternativas políticas. [...] 

Com isso, a competência instrumental conferida ao Poder Público obriga-o a completar 

esse detalhamento, estabelecendo fins tecnicamente viáveis e encontrando os meios 

adequados, responsabilizando-se, afinal, pela relação solidária de meios e fins (respon-

sabilidade pelo êxito). E nesse ponto entra o tema do livro de Sérgio Guerra, precipu-

amente, o das escolhas administrativas. Voltar-se para os usados sentidos da discricio-

nariedade administrativa parece, nesse contexto, abdicar do necessário repensar das 

velhas fórmulas e deixar de enfrentar os novos desafios, sobretudo no que diz respeito 

às complexidades regulatórias, quando batem de frente com escolhas impossíveis de se 

reduzir a decisões de mera conveniência e oportunidade. [...] Talvez com isso se possa 

ter uma pálida perspectiva do desafio a que se propõe Sérgio Guerra, ao voltar-se para a 

materialização de uma teoria capaz de identificar as novas exigências postas às escolhas 

administrativas, mormente pela elaboração de um novo instituto: a escolha regulatória. O 

tema tem, seguramente, grande impacto no estudo doutrinário do Direito Administrativo 

Econômico, com capital relevância prática para a escolha administrativa em sede de se-

tores complexos, nos quadros do sistema jurídico em nosso país. Certamente se trata de 

uma obra cujo conteúdo vai muito além deste simples prefácio, dada a erudição jurídica 

no trato da temática e a capacidade de fina reflexão, reveladas pelo autor. Com quem me 

congratulo pela quinta edição alcançada por este livro inovador.

GUERRA, SÉRGIO. Discricionariedade, regulação e refle-

xividade. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019. v. 1. 480 p.
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Teoria do Estado regulador chega ao quarto volume trazendo, sob uma óptica crí-

tica, as principais temáticas relacionadas à função estatal de intervenção regulatória, 

econômica e social, e seus impactos, cotejando experiências regulatórias, no Brasil e no 

exterior.

Os artigos têm como foco principal investigar, do ponto de vista jurídico a evolução 

da atuação do Estado brasileiro e características de viés regulador; as escolhas adminis-

trativas vis-à-vis à forte complexidade, tecnicidade e assimetria na regulação de serviços 

públicos e atividades econômicas; e os impactos decorrentes da mudança da governan-

ça estatal do tipo hierarquizado weberiano para um modelo policêntrico e sua relação 

com reguladores internacionais.

A publicação deste novo volume tem por objetivo máximo contribuir para o neces-

sário debate sobre os novos paradigmas do Direito Administrativo e o Estado regulador 

brasileiro.

GUERRA, Sérgio. Teoria do Estado regulador. Curitiba: 

Juruá, 2019. v. 4. 428 p.
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“No Brasil, sob o ‘céu’ de uma evocatio dei (‘Deus é brasileiro’) desde 1988, pode-se 

observar um sábio equilíbrio de tradição e inovação. [...] Mesmo as melhores constitui-

ções [...] são ‘edifícios’ e estruturas ‘inacabadas’, tão vulneráveis, tão frágeis quanto todo 

o trabalho humano. [...] Do ponto de vista da ciência cultural, [...] o Estado Constitucional 

é, antes de mais nada, o projeto de paz por excelência” (Peter Häberle). “Das misérias 

morais na vida dos povos, a mais devastadora é a miséria política associada à corrupção. 

Ela arruína Repúblicas, arrasa reinos, corrompe governos, instaura ditaduras, leva regi-

mes e instituições ao despreparo e ao patíbulo, veste de luto uma nação, derrama sangue 

inocente, sacrifica gerações, opera os piores retrocessos da história, acende as chamas 

do ódio, da guerra civil e da desunião mortal” (Paulo Bonavides). “As Constituições pro-

tegem alguns direitos devido à crença de que esses direitos são, em algum sentido, pré 

ou extrapolíticos — isto é, porque os indivíduos devem poder exercê-los, independente-

mente do que as maiorias possam pensar” (Cass R. Sunstein). “É sempre bom relembrar: 

a história é um caminho que se escolhe, e não um destino que se cumpre. Ao longo dos 

anos, a Constituição tem sido uma boa bússola. Sobre o desencanto de uma República 

que ainda não foi, precisamos que ela nos oriente em um novo começo” (Luís Roberto 

Barroso).

GUERRA, Sérgio. Integração metropolitana e a prestação 

de serviços públicos de interesse comum. In: BOLONHA, 

Carlos; OLIVEIRA, Fábio Correa de Souza (org.). 30 anos 

da Constituição de 1988: uma jornada inacabada. Belo 

Horizonte: Fórum, 2019. p. 535-552.
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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) e de outras metodologias do equilíbrio 

econômico-financeiro. Essa complexidade demanda estudos aprofundados, que enfren-

tem o desafio e apresentem soluções. Este é o escopo deste livro, que foi agraciado com 

a preciosa colaboração 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 constru-

ção de soluções interdisciplinares e com a troca de experiências transacionais. O livro é 

dividido em três seções: a primeira versa a respeito da lógica do equilíbrio econômico-

-financeiro de contratos administrativos complexos. A segunda aprofunda-se no debate 

a propósito da Taxa Interna de Retorno (TIR) como técnica de aferição do equilíbrio 

econômico-financeiro. A terceira trata das novidades decorrentes da prorrogação an-

tecipada e da relicitação como técnicas de reequilíbrio de contratos de longo prazo. 

Sua leitura é obrigatória para o estudo, o debate e a aplicação das leis que tratam das 

concessões, permissões, parcerias público-privadas, demais parcerias de investimento, 

prorrogações e relicitações.

GUERRA, Sérgio. Concessões de serviços público: aspec-

tos relevantes sobre o equilíbrio econômico-financeiro e a 

Taxa Interna de Retorno (TIR). In: MOREIRA, Egon Bock-

man (org.). Tratado do equilíbrio econômico-financeiro. 

2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019. v. 1. p. 547-559.
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O Brasil desenvolveu seu direito administrativo sob a influência da experiência fran-

cesa, e sua doutrina dos serviços públicos, com foco no papel central do Estado e na sua 

suposta aptidão para oferecer serviços aos cidadãos de forma efetiva. Em determinado 

momento histórico houve a importação da doutrina norte-americana das public utilities, 

que implicou a incorporação de novas formas de oferecimento de utilidades e dinamizou 

o perfil dos agentes aptos a prestá-lo. Adicionalmente, o advento do Estado regulador 

incorporou medidas como a privatização e liberalização à realidade econômica brasileira, 

o que trouxe ainda mais destaque à figura dos serviços de utilidade pública. Este estudo 

analisa o desenvolvimento do conceito de serviço de utilidade pública e a sua incorpo-

ração à atividade regulatória brasileira, de modo a desvendar este instituto por meio da 

análise de seu desenvolvimento histórico.

GUERRA, Sérgio; MARTINS, F. M. Serviços de utilidade 

pública brasileiros: a influência do sistema norte-ameri-

cano das public utilities. In: GUERRA, Sérgio (org.). Teoria 

do Estado regulador. Curitiba: Juruá, 2019. v. 4. p. 11-38. 

(Coleção FGV Direito Rio).
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O curso de graduação da FGV Direito Rio incentiva a prática da investigação com 

vistas à apropriação do Direito enquanto realidade a ser permanentemente enfrentada, à 

produção de conhecimentos em benefício do desenvolvimento de instituições e a inter-

ferências teóricas e práticas na vida social. A FGV Direito Rio, em prol da concretização 

de sua missão institucional, tem investido em diferentes práticas de pesquisa. O presente 

anuário reflete esse compromisso institucional, bem como a excelência e a qualidade da 

criação por parte de alunos e professores comprometidos com a investigação científica.

ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES DA GRADUAÇÃO — 2019. 

Organização Thiago Bottino. Rio de Janeiro: FGV Direito 

Rio, 2019. v. 1. 218 p.
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Coletânea de artigos em homenagem ao advogado Tristão Fernando Fernandes, 

constituído de temas de Direito Constitucional, Trabalhista, Penal e Processual Penal.

BOTTINO, Thiago. Habeas corpus nos tribunais superio-

res: propostas para reflexão. In: FERNANDES, FERNAN-

DO; LOBO, Guilherme (org.). Estudos em homenagem a 

Tristão Fernandes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. v. 1. 

p. 223-254.
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Desde a redemocratização um espectro autoritário ronda o Brasil. Periodicamente, ele 

se manifesta em novas hipóteses de criminalização, que tomam de assalto a agenda do país.

Assombrosas novidades, que cheiram a mofo: elevação de penas, tipos polissêmicos, 

crimes sem bem jurídico e de perigo abstrato, punição de atos preparatórios, ampliação 

das cautelares, maior rigor na execução, ataque à prescrição, ampliação da discricionarie-

dade policial, limitação de recursos para a defesa etc. Isso quando não são abertamente 

inconstitucionais, propondo a redução da maioridade, o início da pena antes do trânsito 

em julgado, a castração química de condenados por crimes sexuais, a inversão do ônus 

probatório e a cobrança pela própria custódia, entre outras aberrações. A criminologia 

define os líderes dessas propostas como “empresários morais”, e seu método funciona à 

base de populismo alimentado pela ideologia da defesa social. Gostam de iniciativas com 

nome de fantasia, pensadas para evitar a crítica científica recorrendo ao maniqueísmo: 

são os projetos “contra” (“a corrupção”, “o terrorismo”, “o crime”), que só podem ser 

repudiados por quem é “a favor”. Isso quando não apelam para tragédias para prometer 

redenção por meio da justiça criminal, erro que também precisa ser compreendido pelos 

“empresários morais atípicos”, crédulos na emancipação pela prisão.

O “Pacote Anticrime” é perfeitamente adequado a todas essas críticas, além de merecer 

suas próprias admoestações. Apresentado pelo ex-comandante da “Lava Jato” e atual mi-

nistro da Justiça, está em descompasso tanto com o estado democrático de direito quanto 

com o hiperencarceramento e morticínio estatal que define nosso cenário político-criminal.

A leitura dos artigos que integram a coletânea, escritos por verdadeiros especialistas 

do Instituto dos Advogados Brasileiros, permite antecipar o exorcismo definitivo desse 

mau espírito de lei antes que se incorpore ao ordenamento. Vai tarde.

<direita>Maurício Dieter

BOTTINO, Thiago. Medidas para introduzir soluções ne-

gociadas no Código de Processo Penal e na Lei de Impro-

bidade. In: BARANDIER, Marcio (org.). Lei anticrime? Es-

tudos do IAB sobre os projetos de lei 38/2019, 881/2019 e 

882/2019. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2019. v. 1. p. 171-181.
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Com a presente obra coletiva visa-se à partilha de experiências, de soluções e de 

perspectivas de futuro de três sistemas ligados por questões econômicas e jurídicas, 

mas também sociais e culturais. Esta inegável proximidade é contrabalançada por im-

portantes diferenças não apenas regulatórias, mas também no nível da maturidade dos 

respetivos sistemas financeiros. Em Angola, a tão antecipada e desejada abertura do 

mercado de capitais ao investimento privado globalizado será em breve uma realidade. 

O Direito brasileiro, marcado pela dinâmica bolsa de São Paulo e influenciado pela dou-

trina estadounidense, assume-se como um inegável contraponto, prático e teórico, das 

concepções jurídicas e regulatórias que moldam o Velho Continente. Por fim, o Direito 

português, fortemente influenciado pelo Direito da União Europeia, consubstancia um 

importante tubo de ensaio para possíveis reformas dos demais países lusófonos.

BOTTINO, Thiago; VICTER, R. M. Eficiência, incentivos à 

cooperação e o acordo de supervisão no âmbito dos pro-

cessos administrativos sancionadores na CVM. In: COR-

DEIRO, A. Barreto Menezes; SOUZA, Francisco Satiro de 

(org.). Direito dos valores mobiliários e dos mercados 

de capitais: Angola, Brasil e Portugal. Coimbra: Almedina, 

2019, v. 1, p. 375-442.
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O ano de 2018 foi marcado pela interseção do avanço da Operação Lava Jato e seus 

desdobramentos com eleições nacionais. Nesse contexto, o processo eleitoral se tornou, 

de um lado, espaço em que narrativas sobre a crise política, o impeachment e o combate 

à corrupção e, especialmente sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, disputavam 

por predominância, ao mesmo tempo que, mais uma vez, o tribunal era provocado a 

atuar sobre o próprio processo eleitoral. Desde 2002, qualquer um pode sintonizar nas 

sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, argumentos e discussões dos ministros 

no plenário, mas esta transparência é insuficiente. Há imagens públicas, há informação, 

mas ainda falta tradução e análise sobre o comportamento do tribunal. Quais os casos 

que o tribunal deveria ter decidido, mas não o fez? Quais as implicações políticas de um 

pedido de vista, de uma mudança de pauta, ou de uma decisão individual liminar? Como 

as mudanças de posição dentro do tribunal podem ser entendidas no contexto político 

mais amplo? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes atores têm moldado a 

pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais amplos de uma mudan-

ça aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? Que outros fatores e pre-

ocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás dos argumentos constitu-

cionais feitos no Supremo Tribunal Federal? O livro reúne um ano de análises sobre essas 

questões. Além de um diário crítico dos principais problemas, temas e impasses dentro 

do Supremo — ou orbitando o tribunal e a Constituição, na Praça dos Três Poderes — ao 

longo do ano de 2018, reflete também um esforço coletivo de repensar e aperfeiçoar o 

funcionamento das nossas principais instituições.

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda; ARGUELHES, Diego 

Werneck; PEREIRA, T. H. A. J.; FREIRE, Felipe Recondo 

(org.). O Supremo e o processo eleitoral. Belo Horizonte: 

Letramento, 2019.
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<texto2 centro>O impeachment e a separação de poderes

No decorrer do longo processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, ficou 

evidente uma transformação em curso, talvez já nos estágios finais, no Direito Constitu-

cional brasileiro. Hoje, há sinais de extinção, no pensamento dos juristas e ministros do 

Supremo, de uma concepção ideal de separação de poderes, de influência marcadamen-

te norte-americana, que ainda sobrevivia com alguma dificuldade no Direito brasileiro.

ARGUELHES, Diego Werneck; PEREIRA, Thomaz H. J. 

A. Separação de poderes como alocação de autoridade: 

uma espécie ameaçada no direito constitucional brasi-

leiro?. In: LEAL, Fernando (org.). Constitucionalismo de 

realidade: democracia, direitos e instituições. Belo Hori-

zonte: Fórum, 2019. p. 103-124.
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<texto2 centro>Sendo um documento político, a Constituição nem sempre nos dá 

aquilo que gostaríamos.

O Supremo, os juristas e o país estarem divididos quanto à execução provisória a 

partir da segunda instância não expressa em si uma novidade. Temas morais e políticos 

polêmicos deságuam no judiciário e se transformam em discussões sobre a melhor inter-

pretação da Constituição.

PEREIRA, Thomaz H. J. A. HC do Lula: quando os dois 

lados têm razão. In: FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda; 

ARGUELHES, Diego Werneck; PEREIRA, T. H. A. J.; FREI-

RE, Felipe Recondo (org.). O Supremo e o processo elei-

toral. Belo Horizonte: Letramento, 2019. p. 138-140.
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<texto2 centro>Ministra não pode ser criticada pela difícil situação em que os juízes-

-estrategistas colocaram o tribunal.

Após o voto da ministra Rosa Weber contra o habeas corpus de Lula, o ministro Mar-

co Aurélio se dirigiu à presidente Carmen Lúcia: “Que isso fique nos anais do tribunal: 

vence a estratégia, o fato de Vossa Excelência não ter colocado em pauta as declarató-

rias de constitucionalidade.”

ARGUELHES, Diego Werneck; PEREIRA, Thomaz H. J. A. 

O Supremo das estratégias e o STF de Rosa Weber. In: 

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda; ARGUELHES, Diego 

Werneck; PEREIRA, T. H. A. J.; FREIRE, Felipe Recondo 

(org.). O Supremo e o processo eleitoral. Belo Horizonte: 

Letramento, 2019. p. 141-144.
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<texto2 centro>Levar toda divergência ao Plenário é inviabilizar o seu funcionamento. 

Mas deixar de levar ao Plenário pode enfraquecer a soberania do colegiado.

Nos casos de Palocci e Maluf no Supremo está em jogo o destino institucional do Tri-

bunal, e talvez da própria Lava Jato. Os casos envolvem os poderes do relator levar um 

processo ao Plenário — HC 143.333, de Palocci —, o cabimento de habeas corpus contra 

decisão monocrática de um ministro — HC 152.707, de Maluf — e a possibilidade de re-

curso ao Plenário no caso de condenação pelas turmas — Ag. Reg. nos Emb. Inf. na AP 

863, de Maluf. Por trás dessas questões, porém, o que o Supremo define é o controle do 

Plenário sobre as duas turmas e as decisões dos ministros individuais. Essas questões de 

desenho institucional serão decisivas para o futuro da Lava Jato no Supremo.

PEREIRA, Thomaz H. J. A. Supremo vs Supremos: Maluf, 

Palocci e a Lava Jato. In: FALCÃO NETO, Joaquim de Ar-

ruda; ARGUELHES, Diego Werneck; PEREIRA, T. H. A. J.; 

FREIRE, Felipe Recondo (org.). O Supremo e o processo 

eleitoral. Belo Horizonte: Letramento, 2019. p. 145-148.
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<texto2 centro>Quem garante que a liminar de Moraes será obedecida, quando todas 

as decisões até aqui não foram?

O ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, autorizou o governo fede-

ral a empregar força para desobstruir as rodovias federais diante de manifestações de 

caminhoneiros em greve.

ARGUELHES, Diego Werneck; PEREIRA, Thomaz H. J. A. 

Greve dos caminhoneiros e o perigo da ineficácia judi-

cial. In: FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda; ARGUELHES, 

Diego Werneck; PEREIRA, T. H. A. J.; FREIRE, Felipe Re-

condo (org.). O Supremo e o processo eleitoral. Belo Ho-

rizonte: Letramento, 2019. p. 216-218.
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<texto2 centro>Constituição é clara, mas Supremo gera incertezas em cenário já con-

turbado.

Pode um réu ser eleito presidente da República? Ter uma denúncia recebida contra si, 

sem ainda uma condenação, impediria alguém de se eleger à presidência?

PEREIRA, Thomaz H. J. A.; ARGUELHES, Diego Werne-

ck. Bolsonaro, candidato e réu: a insegurança provocada 

pelo STF. In: FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda; AR-

GUELHES, Diego Werneck; PEREIRA, T. H. A. J.; FREIRE, 

Felipe Recondo (org.). O Supremo e o processo eleitoral. 

Belo Horizonte: Letramento, 2019. p. 246-250.
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O objetivo deste artigo é analisar a interação da estrutura autorreguladora da Bol-

sa de Valores com o ente regulador do mercado de capitais brasileiro, explorando as 

vantagens, desvantagens e consequências da função sancionadora da BM&FBOVESPA 

Supervisão de Mercados. Para tanto, serão expostos, de maneira objetiva, aspectos re-

lacionados à estrutura autorregulatória do mercado de bolsa de valores no Brasil e sua 

natureza jurídica, suscitando debates sobre a sua interação com a Comissão de Valores 

Mobiliários. Por fim, serão analisados alguns processos administrativos sancionadores 

julgados no âmbito da BSM para evidenciar, na prática, a função sancionadora do ente 

autorregulador do mercado de valores mobiliários no Brasil.

PORTO, Antônio José Maristrello; LIMA JUNIOR, J. M.; SIL-

VA, G. B. Autorregulação e função sancionadora no âm-

bito da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (BSM). 

Interesse Público, v. 21, p. 185-206, 2019.
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O presente trabalho pretende analisar aspectos jurídicos da tecnologia Blockchain, 

em particular com relação aos contratos inteligentes e às suas aplicações no âmbito do 

Direito Societário. A Blockchain tem o potencial de reduzir custos, aumentar a segurança 

e a confiabilidade, bem como garantir maior transparência às operações financeiras (pa-

gamentos, remessas internacionais etc.) e aos negócios jurídicos em geral. Representa 

igualmente novos e significativos desafios para os operadores do Direito que precisam 

adequar-se ao surgimento dessa tecnologia. Pretende-se identificar as principais aplica-

ções dessa tecnologia no campo jurídico, bem como analisar os seus potenciais pontos 

positivos e negativos.

PORTO, Antônio José Maristrello; LIMA JUNIOR, J. M.; 

SILVA, G. B. Tecnologia Blockchain e Direito Societário: 

aplicações práticas e desafios para a regulação. Revista 

de Informação Legislativa, v. 56, p. 11, 2019.

3.1 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO
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O Superior Tribunal de Justiça decidiu que submeter alguém a uma espera indevida 

configuraria ilícito passível de reprimenda judicial pela via de indenização pecuniária.

PORTO, Antônio José Maristrello; GAROUPA, Nuno; 

FRANCO, Paulo Fernando. As indenizações pela perda do 

tempo útil do consumidor: espera e custos de oportuni-

dade. Revista de Direito do Consumidor, v. 1, p. 263, 2019.

3.1 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO

http://lattes.cnpq.br/6429951381584739


ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2019

FGV DIREITO RIO 126

O presente estudo analisa os possíveis impactos do atual modelo gerencial do DPVAT 

na eficiência econômica. Na sequência passamos a analisar separadamente cada um dos 

possíveis objetivos regulatórios do DPVAT, a fim de verificar se as alternativas eleitas 

pelo poder público alcançam seus objetivos de forma eficiente. Como resultado obser-

vamos que alguns ajustes na estrutura do DPVAT poderiam proporcionar ganhos signi-

ficantes na eficiência econômica do mercado brasileiro de seguro de carro obrigatório.

PORTO, Antônio José Maristrello; NOGUEIRA, R.; SAN-

TOS, L. M. a para a eficiência econômica. Economic 

Analysis of Law Review, v. 10, p. 93-116, 2019.

3.1 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO
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Os pressupostos e os instrumentos previstos no modelo brasileiro de gestão da água, 

são orientados pela racionalidade econômica, que tem como vantagem a utilização de 

critérios objetivos que permitem o uso do recurso de forma mais eficiente. No entanto, 

esta lógica pode ser questionada quanto à sua capacidade de resultar em práticas que 

possibilitem a universalização do acesso água. O objetivo do artigo é analisar os meca-

nismos e instrumentos de regulação da água no Brasil e discutir uma nova estratégia 

regulatória. Como resultado, concluímos que, embora a regulação da água seja orientada 

pelos pressupostos da racionalidade econômica, na prática, tem resultado em fragilida-

des quanto a uma divisão equânime da água. A alocação negociada da água emerge 

enquanto uma alternativa que pode proporcionar novas práticas regulatórias.

PORTO, Antônio José Maristrello; MEDEIROS, B. B.; NO-

GUEIRA, R. Regulação da água no Brasil: estratégias atu-

ais, desafios e uma nova possibilidade regulatória. Revista 

de Direito Econômico e Socioambiental, v. 10, p. 296-

325, 2019.
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A Avaliação de Impacto Regulatório (AIR) emergiu como técnica regulatória para 

estimar os impactos de novas produções normativas ainda no curso de sua elaboração, 

ou de revisão de normas antigas. Embora se preconize neutralidade e tecnicidade destas 

análises de impacto, há de se reconhecer que mesmo nas metodologias mais sofisticadas 

para a sua realização há espaço para a ocorrência de desvios. Embora reconhecidas as 

potencialidades da AIR como ferramenta de melhoria regulatória, o presente artigo parte 

para o mapeamento de possíveis entraves ao seu uso ideal pelo ponto de vista da análise 

econômica. Com isto, pretende-se que, uma vez delimitados os possíveis desvios da apli-

cação de teorias econômicas na AIR, o regulador seja capaz de antever a manifestação 

destes problemas e agir para mitigar-lhes os efeitos, contribuindo para o aprimoramento 

do uso da AIR.

PORTO, A. J. M.; GAROUPA, Nuno; GUERRA, Sérgio. Aná-

lise de impacto regulatório: dimensões econômicas de 

sua aplicação. Economic Analysis of Law Review, v. 10, 

p. 8, 2019.
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O presente artigo apresenta três grandes blocos de pesquisa para o estudante que 

pretende se aprofundar no Direito da Concorrência nos próximos anos. O primeiro bloco 

diz respeito à relação entre Política Industrial e Defesa da Concorrência, discussão que 

surgiu por conta da política de campeões nacionais, mas que fica mais densa a partir de 

uma comparação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. O segundo 

trata da relação entre políticas regulatórias e a defesa da concorrência, sobretudo por 

conta da adoção de várias medidas por parte das agências reguladoras com o objetivo 

de promover concorrência, sendo o maior exemplo as políticas de portabilidade. O ter-

ceiro e último bloco estimula o aluno a estudar a interação entre inovação e defesa da 

concorrência, de modo que possa julgar se os instrumentos tradicionais utilizados em 

atos de concentração e condutas anticompetitivas se aplicam ou não a mercados carac-

terizados por alta tecnologia.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Pesquisando so-

bre o Direito da Concorrência. Estudos Institucionais, v. 

5, p. 80-91, 2019.
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ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2019

FGV DIREITO RIO 130

O artigo aborda os limites constitucionais sobre a autonomia no modelo de gestão 

desportiva que vigora no Brasil. Tradicionalmente, as possibilidades de intervenção es-

tatal são limitadas pela autonomia das entidades esportivas, modelo que impera desde 

a Constituição de 1988. A administração do esporte no Brasil é realizada por entidades 

privadas, sem fins lucrativos, responsáveis pela elaboração das normas que orientam sua 

própria organização e funcionamento: confederações desportivas setoriais, no âmbito 

nacional, e as federações, no nível estadual. Tais organizações são responsáveis pela 

gestão dos torneios oficiais, o que inclui a disciplina da participação e da atuação das 

entidades de prática desportiva, entre outros aspectos relevantes. Em meio à gestão 

privada, diversos problemas no desenvolvimento das atividades e até mesmo escândalos 

vêm ocorrendo. É justamente esse ponto que se pretende discutir neste artigo: em que 

medida essa autonomia deve ser flexibilizada? Como a doutrina e os tribunais superiores 

estão reagindo à tentativa de maior regulação? Deveria haver mais espaço para regu-

lações específicas? Para tanto, o presente artigo descreve as razões que deram origem 

ao dispositivo constitucional que consagra a autonomia das entidades desportivas e o 

movimento crescente de regulação governamental.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; FONSECA, F. J. D. 

Intervenção estatal nas entidades esportivas brasileiras: 

flexibilização da autonomia constitucional? Revista de Di-

reito Econômico e Socioambiental, v. 10, p. 73-103, 2019.
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O valor das quotas de televisão representa uma parcela relevante das receitas dos 

clubes de futebol profissional brasileiros. Após longas discussões sobre o modelo de ne-

gociação coletiva dos clubes com emissoras de televisão no Cade, a despeito da decisão 

do órgão concorrencial no sentido da validade do modelo, os clubes acabaram optando 

por negociações individuais, que têm o potencial de provocar fortes desequilíbrios com-

petitivos, sobretudo na distribuição das verbas (spreads). Para reverter esse possível 

quadro deletério, o presente artigo avalia o benchmarking internacional de campeonatos 

europeus e as suas respectivas soluções autorregulatórias e legislativas para o problema 

regulatório consistente na falta de equilíbrio competitivo.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; FONSECA, F. J. 

D. Alternativas regulatórias para equilíbrio competitivo: 

soluções autorregulatórias e legislativas para distribuição 

equitativa de cotas de transmissão de televisão. Revista 

Direito Público, v. 16, p. 38-66, 2019.

3.2 CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO
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This article discusses the challenges of legislative systematization and inter-institu-

tional coordination that have emerged as a result of the anti-corruption movement in 

Brazil in recent years. We contextualize the forthcoming discussion by presenting a brief 

history of Brazil’s normative framework on the subject, including elements that have 

proven important for combating corruption in the country. Later, we demonstrate that 

the formation of this national context on corruption has resulted in deficient legislative 

systematization, which causes difficulties in the application of the existing laws and rules. 

Moreover, it has hampered inter-institutional coordination, thus retarding processes, in-

creasing the demands to the courts, elevating the insecurity of those who are subject to 

the institutions’ actions, and so on. In conclusion, although recent developments initiated 

by Brazil’s government and other ancillary institutions have attempted to address these 

issues, a deficiency is likely to exist in the foreseeable future, especially in terms of the 

proposed legislative agenda under discussion.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; FREITAS, Fernan-

da. Brazilian anti-corruption structure: normative syste-

matization and institutional coordination issues. Verfas-

sung und Recht in Übersee, v. 4, p. 463-482, 2019.

3.2 CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO
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Avança nos bastidores do cenário nacional, uma promessa de redescoberta do Brasil 

a partir de suas regiões.

Enquanto a atenção da mídia e da política nacional se volta para o combate à corrup-

ção e o ajuste fiscal, em um governo central que avança a esmo, os estados brasileiros 

se congregam em blocos, com capacidade de influenciar e reorientar a agenda nacional.

VARGAS, Daniel Barcelos. Formação de consórcios regio-

nais é passo original na direção certa. Consultor Jurídico, 

São Paulo, p. 1-5, 2 maio 2019.
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O artigo diagnostica um problema central no projeto democrático-liberal vigente: 

o déficit de transparência. Para isso, avança uma crítica interna ao projeto de dois dos 

mais influentes teóricos do liberalismo em nosso tempo: John Rawls e Jürgen Habermas. 

A legitimidade da democracia, para ambos os autores, exige a transparência do regime. 

Contra Rawls, o artigo argumenta que o déficit de transparência é revelado por um limite 

institucional: o Judiciário é peça-chave para assegurar o compromisso democrático, mas 

é limitado para assegurar a efetivação de direitos. Contra Habermas, o artigo argumenta 

que a transparência é apenas um qualificativo vago na democracia do autor, desconecta-

do da ação concreta das instituições. Rawls subscreve a uma opacidade estratégica, en-

quanto Habermas, à transparência vazia. O resultado, nos dois casos, é uma “democracia 

à meia-luz”, capaz de iluminar os problemas mais simples da sociedade, mas incapaz de 

jogar luz sobre os desafios profundos. Para atacar problemas mais graves, o artigo sus-

tenta a necessidade de rever o projeto democrático-liberal, para capacitá-lo a promover 

mudanças das estruturas que dão forma à política e à economia vigentes.

VARGAS, Daniel Barcelos. A democracia à meia-luz: uma 

crítica ao liberalismo constitucional de John Rawls e Jür-

gen Habermas. Direitos Fundamentais & Justiça, v. 13, p. 

1-30, 2019.
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Quando a vítima de ferimento ou outra ofensa à saúde não se submete a tratamento 

médico, entende-se, tradicionalmente, que há culpa do ofendido, com consequente ex-

clusão ou redução do valor da indenização. Apesar de correta, falta a essa posição fun-

damento legal adequado. Esse problema é solucionado pelo reconhecimento da regra 

do dano evitável, prevista no art. 403 do Código Civil. A aplicação dessa regra aos casos 

de ofensa à saúde pressupõe que a submissão ao tratamento médico seja exigível, que 

a sua não realização tenha sido a causa imputável do dano e que a conduta do ofendido 

tenha sido culposa.

DIAS, Daniel Pires Novais. A regra do dano evitável em 

casos de ofensa à saúde. Revista de Direito Civil Contem-

porâneo, v. 21, p. 143-174, 2019.
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O art. 39, X, CDC prevê que é vedado ao fornecedor elevar sem justa causa o preço 

de produtos ou serviços. Apesar da aparente clareza, há uma grande divergência na 

doutrina e jurisprudência sobre o conteúdo normativo desse dispositivo. As propostas 

de interpretação existentes não são satisfatórias, pois levam o dispositivo ou à inconsti-

tucionalidade ou à inutilidade prática. Como solução, nesse artigo propõe-se que o art. 

39, X, CDC veda a discriminação de preços sem justa causa, ou seja, proíbe o fornecedor 

de cobrar preços diferentes pelo mesmo produto ou serviço sem que haja justa causa 

para tal discriminação. Essa norma é aplicável, entre inúmeros outros, aos casos de tarifa 

progressiva na cobrança pelo fornecimento de água, de desconto por pagamento em 

dinheiro, de desconto para mulheres em casas noturnas e de geopricing.

DIAS, Daniel Pires Novais; NOGUEIRA, Rafaela; QUIRINO, 

Carina de Castro. Vedação à discriminação de preços sem 

justa causa: uma interpretação constitucional e útil do art. 

39, X, CDC. Revista de Direito do Consumidor, v. 121, p. 

51-97, 2019.
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Este artigo tem um objetivo duplo: i) oferecer um mapa teórico capaz de sistematizar 

os fatores que explicam a variação na intensidade da inserção do Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) no processo decisório e as diferentes formas pelas quais ele pode ser mobili-

zado por atores políticos; e ii) definir uma tipologia da judicialização da política que com-

bine as diferentes formas de acesso ao tribunal com as características do seu processo 

decisório interno. Nesse sentido, em um extremo, a judicialização seria resultado de uma 

manifestação de natureza duplamente coletiva (ator relevante coletivo demandando e 

conseguindo decisão coletiva do STF); no outro, um formato duplamente individuali-

zado (um parlamentar individual demandando e conseguindo uma intervenção de um 

ministro individual no processo decisório). São apresentados casos que ilustram quatro 

dimensões pouco estudadas na literatura sobre judicialização da política: o acesso ao 

STF por classes processuais diferentes da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI); a 

mobilização do STF por parlamentares individuais; a presença de atores governistas, que 

evidencia a importância de dinâmicas contingentes da conjuntura política na motivação 

de judicializar; a intervenção individual dos ministros do STF.

RIBEIRO, Leandro Molhano; ARGUELHES, Diego Werne-

ck. Contextos da judicialização da política: novos elemen-

tos para um mapa teórico. Revista DIREITO GV, v. 15, n. 2, 

p. 3-21, maio-ago. 2019.
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The Inter-American System of Human Rights (IAHR) has come a long way since the 

late 1950s. The Commission and the Court were created when authoritarian regimes were 

prevalent in Latin America (in 1959 and 1979, respectively), and the fate of the system se-

emed uncertain for a long time. Rights violations were abundant, and political support for 

any consequential mechanism for monitoring and preventing them seemed unlikely. But 

waves of democratization in the 1980s and 1990s gave these two institutions a window 

of opportunity, and they helped to shape how new democracies in the region dealt with 

violent political conflicts and the mass rights violations of the recent [...]

ARGUELHES, Diego Werneck. Transformative constitu-

tionalism in Latin America: the emergence of a New Ius 

Commune. International Journal of Constitutional Law, 

v. 17, n. 1, p. 368-374, Jan. 2019.
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Uma lei para proteger a liberdade econômica. A ideia pode parecer contraditória: leis 

não existem, justamente, para limitar liberdades?

JORDÃO, Eduardo Ferreira; MENDONCA, José Vicente 

dos Santos. Por que uma lei de liberdade econômica para 

o Brasil. Conjuntura Econômica, v. 73, p. 30-31, 2019.
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Este texto visa apresentar os principais projetos e realizações da Coordenação de 

Relações Internacionais para a internacionalização da Escola de Direito do Rio de Janeiro 

da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio), durante o mandato do primeiro coautor, 

entre outubro de 2014 e dezembro de 2017. Criada em 2002, a FGV Direito Rio rapida-

mente se estabeleceu como uma das mais importantes escolas de Direito do Brasil. A sua 

missão consiste em formar profissionais preparados para atender às reais necessidades 

e expectativas da sociedade brasileira em tempos de globalização. A Coordenação de 

Relações Internacionais (CRI) é responsável por conduzir esse projeto. A área trabalha 

para que graduação e pós-graduação se projetem internacionalmente. As estratégias 

de internacionalização que serão apresentadas neste texto são: fomento ao intercâmbio 

internacional, oferta de aulas em idioma estrangeiro, criação do projeto de bolsas inter-

nacionais Fellows in Rio, oferta de cursos internacionais curtos e participação em moot 

courts. Além disso, será apresentado brevemente o projeto de internacionalização do 

programa de mestrado.

JORDÃO, Eduardo; JOPPERT, Anna. Refletindo sobre a 

internacionalização da FGV Direito Rio: o período entre 

2014-2017. Revista Estudos Institucionais, v. 5, p. 34-42, 

2019.
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O terceiro texto da série sobre a proposta de lei de liberdade econômica foca num 

de seus aspectos mais inovadores: a exigência de revisões do estoque regulatório — ou 

o regulatory lookback.

JORDÃO, Eduardo; MENDONCA, José Vicente dos San-

tos. A lei de liberdade econômica e a “regulação experi-

mentalista”. Conjuntura Econômica, v. 73, p. 30-31, 2019.
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My claim is that administrative law has three dimensions: legal, managerial and politi-

cal. I intend to present them and to discuss their relations with each other. I also plan to 

show how the tridimensional framework can be helpful and contribute to the develop-

ment of this branch of law. The tridimensional conception of administrative law provides 

relevant analytical uses. First, it allows one to understand the dilemmas involved in each 

administrative choice. Second, it gives meaning to the differences found in the solutions 

that different jurisdictions give to similar legal problems. Third, it permits to identify and 

rationalize historical fluctuations that happen inside the same jurisdiction. Fourth, the 

tridimensional framework has the merit of overcoming a monistic conception of admi-

nistrative law, which for long fails to capture the complexity of contemporary public 

administration. And it can open room for a more realistic justification of options inside 

administrative law. I will develop these points further.

JORDÃO, Eduardo. The three dimensions of administrati-

ve law. Revista de Direito Administrativo & Constitucio-

nal, v. 19, p. 21, 2019.
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No dia 30 de abril [de 2019], o presidente da República editou a Medida Provisória no 

881/2019, a “Declaração de Direitos de Liberdade Econômica”. Embora haja relativa pro-

ximidade entre o texto da MP e algumas das finalidades do anteprojeto da Lei Nacional 

de Liberdade Econômica, eles não devem ser confundidos: são propostas distintas, com 

autoria, abrangências, aprofundamento e soluções técnicas diferentes.

JORDÃO, Eduardo Ferreira; MENDONCA, José Vicente 

dos Santos. Duas propostas do anteprojeto da Lei Nacio-

nal da Liberdade Econômica. Conjuntura Econômica, v. 

73, p. 30, 2019.
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Este artigo tem por objetivo analisar a produção legislativa do Congresso Nacional 

sobre agências reguladoras federais nos últimos vinte anos. Analisa as estratégias com 

que o Poder Legislativo busca intervir na estrutura, organização e funcionamento dessas 

agências. Apresenta, além disso, os fatores políticos e conjunturais que influenciam nessa 

produção. Para tanto, foram selecionadas 689 proposições legislativas atualmente em 

trâmite ou que já tramitaram pela Câmara dos Deputados desde que a primeira agência 

reguladora foi criada em 1996. Essas iniciativas foram analisadas qualitativa e quantita-

tivamente no que diz respeito ao seu objeto e às suas condicionantes político-conjuntu-

rais. Com este estudo descritivo-exploratório sobre a atuação do Congresso Nacional na 

estruturação das agências reguladoras, espera-se lançar as bases para a construção de 

uma agenda de pesquisa ainda pouco desenvolvida no Brasil.

JORDÃO, Eduardo; RIBEIRO, Leandro Molhano; SALI-

NAS, Natasha Schimitt Caccia; SAMPAIO, Patrícia Regina 

Pinheiro. A produção legislativa do Congresso Nacional 

sobre agências reguladoras. Revista de Informação Le-

gislativa, Brasília, DF, v. 56, n. 222, p. 75-107, abr./jun. 2019.
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Os estudos e debates que, nos anos de 2018 e 2019, conduziram à elaboração deste 

documento foram realizados no âmbito do Grupo Público da FGV Direito SP e da Socie-

dade Brasileira de Direito Público (SBDP), sob a responsabilidade dos professores Carlos 

Ari Sundfeld (FGV-SP, coordenador), Eduardo Jordão (FGV-RJ), Egon Bockmann Morei-

ra (UFPR), Floriano Azevedo Marques Neto (USP), Gustavo Binenbojm (Uerj), Jacintho 

Arruda Câmara (PUC-SP), José Vicente Santos de Mendonça (Uerj) e Marçal Justen Filho 

(ex-UFPR), e contou também com pesquisas, leituras, críticas ou contribuições, entre 

outros, de Ana Carla Abrão, André de Castro Braga, André Rosilho, Armínio Fraga, Caio 

Mário da Silva Pereira Neto, Elena Landau, Francisco Gaetani, Gilvandro Vasconcelos 

Coelho de Araújo, Guilherme Jardim Jurksaitis, João Domingos Liandro, Juliana Bona-

corsi de Palma, Leonardo Coelho Ribeiro, Pérsio Arida, Roberta Sundfeld, Sérgio Guerra, 

Yasser Gabriel e Vera Monteiro.

SUNDFELD, Carlos Ari; JORDÃO, Eduardo Ferreira; MO-

REIRA, Egon Bockmann; MARQUES NETO, Floriano Pei-

xoto Azevedo; BINENBOJM, Gustavo; CAMARA, Jacintho 

Arruda; MENDONCA, José Vicente Santos de; JUSTEN 

FILHO, Marçal. Lei Nacional da Liberdade Econômica. 

Revista de Direito Público da Economia, v. 66. (Caderno 

Espec.) 2019.
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A literatura jurídica documenta o crescente recurso de tribunais de diversos países 

ao direito comparado, em especial para ampliar a proteção a direitos fundamentais para 

além do explicitamente previsto no direito nacional. Ao menos duas circunstâncias con-

tribuem para o crescente uso de direito comparado pelos tribunais: o fenômeno da glo-

balização, com a consequente aproximação de tribunais de países distintos, e a comple-

xificação progressiva do processo decisório judicial. Este texto se destina à análise dos 

principais problemas associados ao aumento do recurso judicial ao direito comparado: 

(i) legitimidade; (ii) seletividade; e (iii) deformidade.

JORDÃO, Eduardo Ferreira. Três problemas do recurso 

judicial ao direito comparado: legitimidade, seletividade 

e deformidade. Direitos Fundamentais & Justiça, v. 13, p. 

319-339, 2019.
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O presente trabalho investiga as semelhanças e diferenças estruturais entre o exame 

de proporcionalidade e a análise de impacto regulatório visando identificar problemas 

compartilhados pelas duas metodologias de justificação. Ao final, concluo que muitos 

desafios enfrentados por um dos exames podem afetar o outro e que a experiência acu-

mulada no Brasil sobre a aplicação inconsistente da proporcionalidade pode inspirar re-

flexões sobre o desenvolvimento de análises de impacto regulatório que não funcionem 

na prática como simples manipulação de um rótulo vazio.

LEAL, Fernando. Análise de impacto regulatório e pro-

porcionalidade: semelhanças estruturais, mesmos proble-

mas reais? Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 9, p. 

313-348, 2019.
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O objetivo geral desta pesquisa é avaliar a legitimidade do custeio da intervenção 

estatal na comunicação social por meio de uma contribuição interventiva. Com relação 

aos objetivos específicos, a investigação enfrenta a constitucionalidade da Contribuição 

para o Fomento da Radiodifusão Pública no Brasil, motivada pelo recente julgamento 

da correspondente contribuição na Alemanha, pela Corte Constitucional daquele país. 

Para tanto, são avaliados criteriosamente os requisitos de validade das contribuições 

interventivas, fazendo-se um alerta sobre os riscos da sua indistinta utilização. Propõe-se 

enfrentar os problemas relativos aos requisitos de validade das contribuições, à possibili-

dade de as contribuições interventivas serem cobradas indistintamente, como se fossem 

impostos, à referibilidade como requisito de validade das contribuições interventivas, à 

possibilidade de se encontrar um equilíbrio entre as exigências formais da praticabilida-

de e a rígida tipologia das espécies tributárias, à forma mais adequada de se realizar o 

custeio da intervenção do Estado na comunicação social e à forma pela qual a decisão 

da Corte Constitucional alemã pode contribuir para o debate da contribuição no Brasil, 

inclusive tendo em vista a expectativa de futura manifestação dos tribunais superio-

res pátrios acerca da sua legitimidade. A pesquisa foi desenvolvida com base na ainda 

recente decisão do Tribunal Constitucional alemão e na doutrina tributária brasileira e 

alemã. A análise conclui que a Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública no 

Brasil, nos moldes em que hoje se apresenta, é inconstitucional, porquanto a cobrança 

das empresas privadas de prestação de serviços de telecomunicação e de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens apresenta um evidente problema de referibilidade. A decisão 

do Tribunal Constitucional Federal alemão sugere ao Direito brasileiro um novo e arroja-

do formato de cobrança do tributo, pautado nos ideais de praticabilidade e de eficiência 

na arrecadação.

FOSSATI, Gustavo. Contribuição para o fomento da ra-

diodifusão pública: uma análise à luz da recente decisão 

do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Revista do 

Direito, v. 1, n. 57, p. 22-42, 2019.
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O objetivo do presente trabalho é analisar a constitucionalidade da incidência do 

Imposto sobre Operações Financeiras sobre o mútuo celebrado entre pessoas jurídicas 

ou entre pessoa jurídica e pessoa física, quando não haja a participação de instituição 

financeira, nem de pessoa jurídica ou física que desenvolva atividade análoga à de ins-

tituição financeira, ainda que de forma acessória ou eventual. Os tribunais federais têm 

mantido a cobrança do imposto, com o principal fundamento de não ser exigível que o 

contrato de mútuo seja celebrado com instituição financeira. Nessa perspectiva, é im-

portante verificar eventual excesso do Fisco na interpretação da norma, quer quanto ao 

comando da Constituição, quer do Código Tributário Nacional, estabelecendo os exatos 

contornos do tributo, de modo a eliminar os excessos inconstitucionais na interpretação 

de seu conteúdo. É também oportuno comparar o Imposto sobre Operações Financei-

ras com imposto similar em debate na União Europeia, pois excessos do Fisco podem 

implicar descrédito para o modelo tributário brasileiro, afetando a abertura do mercado 

interno para investimentos de empresas estrangeiras e a inserção do Brasil nos merca-

dos mundiais.

ALVES, W.; FOSSATI, Gustavo. IOF sobre contratos de 

mútuo com quem não desenvolve atividade financeira ou 

análoga. Revista de Informação Legislativa, v. 56, p. 235-

263, 2019.
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O artigo trata da proteção da liberdade de expressão, e seus desdobramentos em 

relação aos direitos fundamentais como a honra, a imagem, a privacidade e a proprie-

dade, e como isso tem adquirido proeminência no debate acadêmico e jurisprudencial, 

particularmente quando tematizado no contexto das plataformas online de mídia so-

cial. Objetiva-se com isso discutir o papel dos usuários e dos grandes grupos privados 

como o Google e o Facebook, designadamente acerca das suas vinculações às normas 

definidoras de direitos fundamentais, num contexto marcado por uma prevalente assi-

metria de poder. Questiona-se, deste modo, a possibilidade e a forma de incidência dos 

direitos fundamentais nessa nova ambiência da internet, caracterizada pela autonomia 

e autorregulação dos grandes grupos privados, e que se tornou parte integrante do 

cotidiano, inclusive profissional, da maioria das pessoas, constituindo assim um desafio 

novo a ser equacionado no âmbito da dogmática constitucional. É neste cenário que se 

investiga como e em que medida as normas de direitos fundamentais incidem (e devem 

incidir), ou seja, qual sua eficácia e efetividade nas relações entre os grandes atores, 

social e economicamente, e até politicamente poderosos — entre si e na comunidade 

de pessoas naturais e jurídicas de usuários, o que exige igualmente um enfrentamento 

do problema na perspectiva de mensurar os níveis de autonomia privada atribuídos aos 

atores da internet, e como as assimetrias de poder e déficits de autonomia exigem uma 

adequada proteção e equacionamento no marco do texto constitucional. Entende-se, 

ao final, que uma eficácia prima facie dos direitos fundamentais poderá ser adotada em 

casos específicos no que concerne às relações empreendidas nas plataformas de mídia 

social, acolhendo-se, na condição de regra geral, os postulados da teoria dos deveres de 

proteção, desde uma perspectiva de convivência dialógica, configurada essencialmente 

por uma metodologia de resolução diferenciada.

SARLET, I. W.; HARTMANN, IVAR A. M. Direitos funda-

mentais e Direito Privado: a proteção da liberdade de ex-

pressão nas mídias sociais. Revista Direito Público, v. 16, 

p. 85-108, 2019.
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I wish to provide a description of context and practical changes in the institutions, 

places and tools of speech moderation before and after the internet. This description re-

volves around legally and institutionally relevant aspects of how excesses in speech were 

identified and countered in order to provide support for a normative claim about what 

online speech moderation should look like today and in the future. The article starts with 

a list of elements of content moderation up until three decades ago and the follow with a 

list of elements of content moderation today. The primary goal is to contrast the two sce-

narios in order to highlight the inconvenience of certain assumptions lawmakers, lawyers 

and judges make on how communication works in a networked society. I do not intend 

to provide alternative descriptions to the characteristics of this phenomenon in order to 

dispute prevailing descriptions. My point is merely to uncover certain aspect that usually 

remain unnoticed or underestimated in the legal debate about content moderation. The 

third part of the article will then propose the outline of a new procedural legal framework 

for moderation of online speech without dwelling too deep on considerations of substan-

tive legal standards for balancing speech.

HARTMANN, Ivar A. M. A new framework for online con-

tent moderation. Computer Law & Security Review, v. 35, 

p. 1-10, 2019.
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Este paper trata daquilo que vem sendo chamado de inteligência artificial nos dias 

atuais, afirmando que esta representa uma imensa revolução tecnológica que não ficou 

só no campo dos sistemas cibernéticos, mas afeta diretamente a vida dos seres huma-

nos em todos os aspectos, às vezes com maior latência, tal como ocorre nos casos da 

proteção da privacidade e da liberdade de expressão. Neste sentido, discute o texto a 

moderação de conteúdo do que é produzido ou captado pela inteligência artificial, bem 

como se dedica ao estudo do sistema Content ID e a proteção dos direitos autorais em 

plataforma de imensa popularidade que é o YouTube.

HARTMANN, Ivar A.; SILVA, L. A. Inteligência artificial e 

moderação de conteúdo: o sistema Content Id e a prote-

ção dos direitos autorais na plataforma Youtube. Ius Gen-

tium, v. 10, p. 145-165, 2019.
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O objetivo deste artigo é analisar a interação da estrutura autorreguladora da bol-

sa de valores com o ente regulador do mercado de capitais brasileiro, explorando as 

vantagens, desvantagens e consequências da função sancionadora da BM&FBOVESPA 

Supervisão de Mercados. Para tanto, serão expostos, de maneira objetiva, aspectos re-

lacionados à estrutura autorregulatória do mercado de bolsa de valores no Brasil e sua 

natureza jurídica, suscitando debates sobre a sua interação com a Comissão de Valores 

Mobiliários. Por fim, serão analisados alguns processos administrativos sancionadores 

julgados no âmbito da BSM para evidenciar, na prática, a função sancionadora do ente 

autorregulador do mercado de valores mobiliários no Brasil.

PORTO, A. J. M.; LIMA JUNIOR, J. M.; SILVA, G. B. Au-

torregulação e função sancionadora no âmbito da 

BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (BSM). Interes-

se Público, v. 9, p. 185-208, 2019.
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O presente trabalho pretende analisar aspectos jurídicos da tecnologia Blockchain, 

em particular com relação aos contratos inteligentes e às suas aplicações no âmbito do 

Direito Societário. A Blockchain tem o potencial de reduzir custos, aumentar a segurança 

e a confiabilidade, bem como garantir maior transparência às operações financeiras (pa-

gamentos, remessas internacionais etc.) e aos negócios jurídicos em geral. Representa 

igualmente novos e significativos desafios para os operadores do Direito que precisam 

adequar-se a essa tecnologia. Pretende-se identificar as principais aplicações da Blo-

ckchain no campo jurídico, bem como analisar os seus potenciais pontos positivos e 

negativos

PORTO, Antônio José Maristrello; LIMA JUNIOR, J. M.; 

SILVA, G. B. Tecnologia Blockchain e Direito Societário: 

aplicações práticas e desafios para a regulação. Revista 

de Informação Legislativa, v. 56, p. 11, 2019.
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O objetivo deste trabalho é analisar os pontos de distanciamento entre a prática do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) nos termos de compromisso de 

cessação de prática (TCC) firmados com os agentes do mercado de pagamentos e as 

bases teóricas do Cade acerca do desenho, aplicação e monitoramento de remédios 

concorrenciais. A primeira parte do trabalho descreve os oito entraves concorrenciais 

abordados pelo Cade nos TCC, bem como os remédios concorrenciais adotados. A se-

gunda parte analisa criticamente a teoria do Cade sobre remédios concorrenciais, ex-

posta no Guia de Remédios Antitruste, e a compara com a prática do Cade nos TCC. A 

conclusão é que i) a aplicação de remédios estruturais é questionável; e ii) a prática do 

Cade se afastou dos princípios e diretrizes para remédios concorrenciais efetivos expos-

tos em seu Guia de Remédios Antitruste.

LIMA JUNIOR, J. M.; ALTOE JUNIOR, J. E. Análise dos re-

médios concorrenciais adotados nos termos de compro-

misso de cessação de prática relacionados ao mercado 

de pagamentos firmados pelo Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica — Cade. Revista Brasileira de Di-

reito Comercial, v. 30, p. 5-33, 2019.
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Este artigo tem um objetivo duplo: i) oferecer um mapa teórico capaz de sistematizar 

os fatores que explicam a variação na intensidade da inserção do Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) no processo decisório e as diferentes formas pelas quais ele pode ser mobili-

zado por atores políticos; e ii) definir uma tipologia da judicialização da política que com-

bine as diferentes formas de acesso ao tribunal com as características do seu processo 

decisório interno. Nesse sentido, em um extremo, a judicialização seria resultado de uma 

manifestação de natureza duplamente coletiva (ator relevante coletivo demandando e 

conseguindo decisão coletiva do STF); no outro, um formato duplamente individuali-

zado (um parlamentar individual demandando e conseguindo uma intervenção de um 

ministro individual no processo decisório). São apresentados casos que ilustram quatro 

dimensões pouco estudadas na literatura sobre judicialização da política: o acesso ao 

STF por classes processuais diferentes da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI); a 

mobilização do STF por parlamentares individuais; a atuação de atores governistas, que 

evidencia a importância de dinâmicas contingentes da conjuntura política na motivação 

de judicializar; a intervenção individual dos ministros do STF.

RIBEIRO, Leandro Molhano; ARGUELHES, Diego Werne-

ck. Contextos da judicialização da política: novos elemen-

tos para um mapa teórico. Revista DIREITO GV, v. 15, n. 2, 

p. 3-21, 2 set. 2019.
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Este artigo tem por objetivo analisar a produção legislativa do Congresso Nacional 

sobre agências reguladoras federais nos últimos vinte anos. O artigo analisa as estraté-

gias com as quais o Poder Legislativo busca intervir na estrutura, organização e funcio-

namento dessas agências. Apresenta, além disso, os fatores políticos e conjunturais que 

influenciam essa produção. Para tanto, foram selecionadas 689 proposições legislativas 

atualmente em trâmite ou que já tramitaram pela Câmara dos Deputados desde que a 

primeira agência reguladora foi criada em 1996. Essas iniciativas foram analisadas qua-

litativa e quantitativamente no que diz respeito ao seu objeto e às suas condicionantes 

político-conjunturais. Com este estudo descritivo-exploratório sobre a atuação do Con-

gresso Nacional na estruturação das agências reguladoras, espera-se lançar as bases 

para a construção de uma agenda de pesquisa ainda pouco desenvolvida no Brasil.

JORDÃO, Eduardo; RIBEIRO, Leandro Molhano; SALI-

NAS, Natasha Schimitt Caccia; SAMPAIO, Patrícia Regina 

Pinheiro. A produção legislativa do Congresso Nacional 

sobre agências reguladoras. Revista de Informação Le-

gislativa, Brasília, DF, v. 56, n. 222, p. 75-107, abr./jun. 2019.
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O objetivo deste artigo é descrever o recente litígio estratégico que culminou com a 

transformação jurídica ocorrida no Brasil em relação à obrigatoriedade de financiamento 

de campanhas políticas de mulheres. Dessa perspectiva, buscar-se-á analisar criticamen-

te as questões em jogo no julgamento da ADI 5617 pelo Supremo Tribunal Federal reali-

zado em março de 2018, que determinou o mínimo de 30% de investimento dos partidos 

em campanhas de candidatas. O caso será abordado do ponto de vista da atuação da 

clínica jurídica “Laboratório de Direitos Fundamentais” da FGV Direito Rio, na qualidade 

de representante da ONG Cepia como amicus curiae nessa ação. A partir dessa experi-

ência, pretende-se refletir sobre os desafios do uso de litígio estratégico para o avanço 

de direitos humanos em geral, e de direitos políticos de mulheres no Brasil em especial.

CAMPOS, Ligia Fabris. Litígio estratégico para igualdade 

de gênero: o caso das verbas de campanha para mulheres 

candidatas. Revista Direito e Práxis, v. 10, n. 1, p. 593-629, 

jan./mar. 2019.

3.12 LIGIA FABRIS CAMPOS



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2019

FGV DIREITO RIO 159

BELLI, Luca. La emergencia de las redes comunitarias y 

del principio de autodeterminación de red: un ejemplo de 

gobernanza de internet. Revista de Privacidad Derecho 

Digital, v. 13, p. 31-66-66, 2019.
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A Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) é um fenômeno anunciado por seus 

proponentes como uma verdadeira propulsora da próxima revolução industrial, capaz de 

gerar ganhos consideráveis em termos de eficiência e crescimento. Porém, junto com as 

vantagens que a IoT pode determinar, parece necessário avaliar as consequências que 

tal fenômeno é susceptível de desencadear sobre o pleno gozo dos Direitos Humanos e 

Fundamentais.

BELLI, Luca. Uma perspectiva de direitos humanos para 

decriptar a ascensão da Internet das Coisas (IoT). Direitos 

Fundamentais & Justiça, v. 13, p. 157-182, 2019.
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Este artigo tem por objetivo analisar como o poder legislativo tem buscado, por meio 

de sua atividade legislativa, intervir na autonomia dos órgãos reguladores. Parte-se, nes-

te artigo, da hipótese de que o poder legislativo, insatisfeito com o arranjo institucional 

vigente, age estrategicamente para afastar as agências reguladoras da ingerência do po-

der executivo. O artigo desenvolve um estudo qualitativo de leis e especialmente propo-

sições legislativas de iniciativa parlamentar que buscam afetar diretamente a autonomia 

das agências reguladoras. As leis e proposições legislativas analisadas neste artigo foram 

divididas em categorias que representam diferentes formas de intervenção na autono-

mia das agências. Para responder ao problema proposto, o artigo subdivide-se em duas 

partes. Na primeira, apresenta-se uma breve revisão teórica sobre controle legislativo 

da administração pública. As estratégias de controle político que afetam diretamente 

a autonomia das agências reguladoras são analisadas em abstrato. Na segunda parte, 

analisa-se a produção legislativa do Congresso Nacional sobre autonomia regulatória. 

Pretende-se, com este estudo, qualificar o debate sobre autonomia das agências regu-

ladoras no Brasil. Ver-se-á que a autonomia das agências reguladoras é um conceito em 

disputa, sensível às transformações nas relações entre poder legislativo, poder executivo 

e agências reguladoras.

SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. A Intervenção do Con-

gresso Nacional na Autonomia das Agências Regulado-

ras. Revista Estudos Institucionais, v. 5, p. 586-614, 2019.

3.14 NATASHA SCHMITT CACCIA SALINAS

http://lattes.cnpq.br/4591449107511906
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Este artigo tem por objetivo descrever e analisar a formação e desenvolvimento do 

espaço regulatório das parcerias entre Estado e Organizações da Sociedade Civil no 

Brasil. O conceito teórico de “espaço regulatório” é utilizado para representar metafori-

camente a relação dinâmica entre normas, instituições e agentes — reguladores e regula-

dos — em determinado tempo e espaço. Nesse artigo, a metáfora do espaço regulatório 

é utilizada para descrever e explicar a pluralidade de regimes jurídicos que surgiram nas 

últimas décadas para reger as parcerias entre Estado e Organizações do terceiro setor 

no Brasil. A fragmentação desse espaço regulatório foi provocada por disputas entre 

organizações da sociedade civil e atores estatais sobre as regras que deveriam reger es-

sas parcerias. Diante da impossibilidade de se atingir um consenso sobre as normas que 

deveriam reger essas parcerias, surgiram regimes legais distintos para atender aos múlti-

plos interesses em jogo. Este artigo descreve esse processo de fragmentação do espaço 

regulatório a partir da análise de fontes primárias, com destaque para a legislação e suas 

correspondentes exposições de motivos, bem como depoimentos daqueles que marca-

ram a construção do espaço regulatório das parcerias entre Estado e Organizações da 

Sociedade Civil. Além disto, o artigo revisita fontes secundárias, especialmente trabalhos 

acadêmicos sobre a criação de regimes jurídicos de parcerias. Este artigo contribui para 

o debate sobre parcerias entre Estado e Organizações da Sociedade Civil na medida que 

explica seu ambiente legal a partir das lógicas institucionais e das forças sociais que o 

regem.

SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. Parcerias entre Estado 

e Organizações da Sociedade Civil: Análise do seu Espaço 

Regulatório. Revista da Faculdade de Direito da Univer-

sidade Federal de Minas Gerais, p. 395-418, 2019.

3.14 NATASHA SCHMITT CACCIA SALINAS

http://lattes.cnpq.br/4591449107511906
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Este artigo tem por objetivo analisar a produção legislativa do Congresso Nacional 

sobre agências reguladoras federais nos últimos vinte anos. O artigo analisa as estraté-

gias com as quais o Poder Legislativo busca intervir na estrutura, organização e funcio-

namento dessas agências. Apresenta, além disso, os fatores políticos e conjunturais que 

influenciam essa produção. Para tanto, foram selecionadas 689 proposições legislativas 

atualmente em trâmite ou que já tramitaram pela Câmara dos Deputados desde que a 

primeira agência reguladora foi criada em 1996. Essas iniciativas foram analisadas qua-

litativa e quantitativamente no que diz respeito ao seu objeto e às suas condicionantes 

político-conjunturais. Com este estudo descritivo-exploratório sobre a atuação do Con-

gresso Nacional na estruturação das agências reguladoras, espera-se lançar as bases 

para a construção de uma agenda de pesquisa ainda pouco desenvolvida no Brasil.

JORDÃO, Eduardo; RIBEIRO, Leandro Molhano; SALI-

NAS, Natasha Schimitt Caccia; SAMPAIO, Patrícia Regina 

Pinheiro. A produção legislativa do Congresso Nacional 

sobre agências reguladoras. Revista de Informação Le-

gislativa: RIL, Brasília, DF, v. 56, n. 222, p. 75-107, abr./

jun. 2019.
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Este artigo tem por objetivo analisar a produção legislativa do Congresso Nacional 

sobre agências reguladoras federais nos últimos vinte anos. O artigo analisa as estraté-

gias com as quais o Poder Legislativo busca intervir na estrutura, organização e funcio-

namento dessas agências. Apresenta, além disso, os fatores políticos e conjunturais que 

influenciam essa produção. Para tanto, foram selecionadas 689 proposições legislativas 

atualmente em trâmite ou que já tramitaram pela Câmara dos Deputados desde que a 

primeira agência reguladora foi criada em 1996. Essas iniciativas foram analisadas qua-

litativa e quantitativamente no que diz respeito ao seu objeto e às suas condicionantes 

político-conjunturais. Com este estudo descritivo-exploratório sobre a atuação do Con-

gresso Nacional na estruturação das agências reguladoras, espera-se lançar as bases 

para a construção de uma agenda de pesquisa ainda pouco desenvolvida no Brasil.

JORDÃO, Eduardo; RIBEIRO, Leandro Molhano; SALI-

NAS, Natasha Schimitt Caccia; SAMPAIO, Patrícia Regina 

Pinheiro. A produção legislativa do Congresso Nacional 

sobre agências reguladoras. Revista de Informação Le-

gislativa: RIL, Brasília, DF, v. 56, n. 222, p. 75-107, abr./

jun. 2019.
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Este artigo endereça questões que circundam a disciplina jurídica dos bens rever-

síveis na geração de energia elétrica, tendo em vista a autorização legal de que possa 

haver relicitação sem prévia reversão de bens. A metodologia baseia-se na análise de 

textos legais e na bibliografia aplicável, apresentando a evolução do tema ao longo do 

tempo. Inicialmente, analisa-se o conceito de bens reversíveis e a classificação dos bens 

das concessionárias de serviços públicos à luz da reversibilidade. Na sequência, discu-

tem-se os efeitos da mudança regulatória produzida pela Medida Provisória no 579/2012, 

ao possibilitar a renovação antecipada de concessões e disciplinar a relicitação sem pré-

via reversão de bens. Conclui-se que a inclusão da possibilidade de relicitação de conces-

sões, sem prévia reversão de bens, traz desafios práticos ao setor, por ausência de clara 

disciplina jurídica do tema, propondo-se sugestões práticas para solucioná-lo. A inova-

ção do artigo reside em realizar propostas de endereçamento do problema, atualmente 

sem clara solução legislativa.

SAMPAIO, P. R. P.; GUERRA, Sergio. Relicitação das con-

cessões de geração de energia elétrica e a reversão de 

bens. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 9, p. 372-

388, 2019.
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Ao desenvolverem o Direito Internacional, os tribunais internacionais também podem 

contribuir para a proteção e promoção dos interesses da comunidade internacional, ao 

julgar demandas interestatais. O objetivo deste projeto é, particularmente no âmbito da 

Corte Internacional de Justiça (CIJ), apreciar as contínuas demandas envolvendo inte-

resses da comunidade e apresentar uma resposta não tradicional aos seus desafios. O 

principal obstáculo enfrentado pela CIJ diz respeito à tensão entre a natureza bilateral 

de seus próprios procedimentos e a natureza multilateral da lei substantiva conflitan-

te. Enquanto as regras que protegem os interesses da comunidade internacional são 

consideradas como uma lei substantiva, as que orientam a adjudicação internacional 

são de natureza processual. Nossa proposta é que, usando seu poder para “criar regras 

para o desempenho de suas funções” (art. 30 do Estatuto da CIJ), independentemen-

te do consentimento estatal, a Corte deveria assumir amplos poderes processuais para 

assegurar a efetiva aplicação da lei substantiva, sempre que interesses da comunidade 

internacional estivessem em questão. A maioria das regras processuais pode ser ajusta-

da e adaptada para aspectos multilaterais (reforçando os mecanismos de participação) 

com o objetivo de proteger os interesses da comunidade e aumentar a legitimidade dos 

tribunais internacionais. Cabe a Corte encontrar o equilíbrio entre os direitos dos Estados 

e os objetivos comumente aspirados, reconhecendo a relação entre o surgimento da sua 

função legisladora — soft law-making (procedimento) — e seu papel na promoção dos 

interesses da comunidade internacional (substância).

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Enhancing ICJ procedures 

for litigating in the common interest: the role of Third Par-

ty intervention and amicus curiae briefs. Revista de Direi-

to da Cidade, v. 11, p. 331-361, 2019.

3.16 PAULA WOJCIKIEWICZ ALMEIDA



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2019

FGV DIREITO RIO 167

As instituições internacionais e o direito internacional têm um papel relevante não 

apenas na provisão de bens públicos globais, mas também em sua manutenção e admi-

nistração. Os interesses da comunidade estão relacionados ao global public good (GPG 

— bem público global), pois tendem a transcender os interesses individuais dos Estados e 

garantir a proteção da comunidade internacional. A proteção dos direitos humanos pode 

ser considerada a mais proeminente entre outras expressões de interesse da comunidade. 

Como um componente da estrutura de governança internacional, os tribunais e tribunais 

internacionais (TICs) podem ser considerados elementos-chave para a promoção do es-

tado de direito internacional, incluindo a provisão de GPG. Como o principal órgão judicial 

da ONU, a CIJ é capaz de promover o GPG ao julgar reivindicações interestaduais. No 

entanto, a tensão intrínseca do tribunal entre o consentimento do Estado e os valores 

globais pode comprometer sua capacidade de promover o interesse público. Pode-se 

perguntar se o Direito Processual poderia ser usado como um obstáculo para a obtenção 

de direitos substantivos, em particular, para a proteção do GPG. Retrocessos incluem situ-

ações em que a adjudicação internacional prioriza os procedimentos em detrimento dos 

interesses da comunidade. Reformas processuais em casos envolvendo GPG foram avan-

çadas, em particular das regras relativas à apuração de fatos e evidências. Eles visam as-

segurar a legitimação normativa e democrática das TICs e, em particular, da CIJ.autotexto

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Is international adjudica-

tion a global public good? Procedure vs. GPG before the 

ICJ. Revista de Direito da Cidade, v. 11, p. 597-620, 2019.
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This article evaluates the judicial dialogue between the International Court of Justice 

(ICJ) and the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR). It aims to discuss, on the 

one hand, the use of the ICJ jurisprudence in the case law of the Inter-American Court 

and the use of the IACtHR jurisprudence in the case law of the ICJ, on the other hand. 

Being aware that the ICJ and the IACtHR are placed in different levels and possess struc-

tural differences, the judicial dialogue between these two courts is inevitably marked 

by asymmetries. The empirical analysis of the interaction between the ICJ and the IAC-

tHR aims to identify the functions of the judicial dialogue, which encompass the general 

cross-fertilization function and the function of enhancing the persuasiveness, authority 

or legitimacy of individual judicial decisions.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. The asymmetric judicial 

dialogue between the ICJ and the IACtHR: an empirical 

analysis. Journal of International Dispute Settlement, v. 

11, n. 1 p. 1-19, 2019.
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By developing international law, international courts can also contribute to the pro-

tection and promotion of community interests. The ICJ, in particular, is capable of pro-

moting community interests by adjudicating inter-State claims. However, one of the main 

obstacles faced by the World Court relates to the existing tension between the bilateral 

nature of its own proceedings and the multilateral nature of the conflicting substantive 

law.

Almeida, Paula Wojcikiewicz. International procedural re-

gulation in the common interest. The law and practice of 

international courts and tribunals, v. 18, p. 163-188, 2019.
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This article evaluates the impact of the Inter-American Court of Human Rights (IAC-

tHR) jurisprudence in the International Court of Justice (ICJ) case law. Based on empi-

rical and qualitative analysis, it aims to present an overview of citations patterns in ICJ 

case law as far as the IACtHR is concerned. Since most external citations to IACtHR case 

law by the ICJ are found in individual opinions, this article will also present a qualitative 

analysis of the most cited issues by the most active ICJ judge with a view to identifying 

the functions of the judicial dialogue, as developed by Anne-Marie Slaughter, which en-

compass (i) the general cross-fertilization function; and (ii) the function of enhancing the 

persuasiveness, authority or legitimacy of individual judicial decisions. The article intends 

to assess the ICJ’s openness to judicial dialogue, in particular with the IACtHR.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. The impact of the Inter-

-American Court of Human Rights jurisprudence in the 

international court of justice case law. Revista da Facul-

dade de Direito. Universidade Federal de Minas Gerais, v. 

75, p. 1-20, 2019.
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SAMPAIO, Rômulo Silveira da Rocha; BASTOS, Bruno de 

Abreu. A compatibilização regulatória das políticas nacio-

nais sobre mudança do clima e energética pela análise 

custo-benefício. Interesse Público. Belo Horizonte, v. 21, 

n. 114, mar./abr. 2019.
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O Brasil desenvolveu seu direito administrativo sob a influência da experiência fran-

cesa, e sua doutrina dos serviços públicos seguiu o mesmo caminho, que tinha foco no 

papel central do Estado e depositava expectativa na sua aptidão em oferecer serviços 

para os cidadãos de forma efetiva. Em determinado momento histórico houve a importa-

ção da doutrina norteamericana das public utilities, que implicou na incorporação de no-

vas formas de prestação dos serviços e dinamizou o perfil dos agentes aptos a prestá-lo. 

O advento do Estado Regulador incorporou medidas como a privatização e liberalização 

à realidade econômica brasileira. O presente artigo examina se este movimento cons-

tituiu verdadeira inovação ou se é uma mera revisitação à doutrina das public utilities.

GUERRA, Sérgio; MARTINS, Fernanda. A influência do sis-

tema norte-americano das public utilities nas concessões 

do serviço público brasileiro. Interesse Público. Belo Ho-

rizonte, v. 21, n. 113, jan./fev. 2019.
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A FGV, diferentemente do que muitos pensam, e em que pese sua missão de contri-

buir com “bens públicos”, sob a óptica econômica, para o desenvolvimento nacional, é 

uma instituição privada. Foi criada em 1944 com o objetivo de ser um centro de excelên-

cia voltado para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. O foco, na ocasião, era a 

economia e a administração pública e de empresas. A missão final da FGV era (e ainda é) 

contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, para a melhoria dos padrões 

éticos nacionais, para uma governança responsável e compartilhada e para a inserção do 

Brasil no cenário internacional. Como decorrência da crise de financiamento do Estado 

e do processo de redemocratização dos anos 1980, o histórico modelo intervencionista 

brasileiro, fortemente ancorado na atuação direta do Estado sobre a economia, cedeu 

espaço a um modelo temperado, em que o poder público passa a atuar principalmente 

por meio da intervenção indireta sobre os mercados, através de normatização, fomento 

e fiscalização: regulação. Assim, a criação do mestrado acadêmico em Direito da Regula-

ção mostrou-se um caminho natural. O presente texto visa compartilhar com os leitores 

o registro de minha experiência docente e de coordenação do mestrado em Direito da 

Regulação, da Fundação Getulio Vargas.

GUERRA, Sérgio. Refletindo sobre o ensino jurídico no 

mestrado em direito da regulação. Revista Estudos Insti-

tucionais, v. 5, p. 20-33, 2019.
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Este artigo endereça questões que circundam a disciplina jurídica dos bens rever-

síveis na geração de energia elétrica, tendo em vista a autorização legal de que possa 

haver relicitação sem prévia reversão de bens. A metodologia baseia-se na análise de 

textos legais e na bibliografia aplicável, apresentando a evolução do tema ao longo do 

tempo. Inicialmente, analisa-se o conceito de bens reversíveis e a classificação dos bens 

das concessionárias de serviços públicos à luz da reversibilidade. Na sequência, discu-

tem-se os efeitos da mudança regulatória produzida pela Medida Provisória no 579/2012, 

ao possibilitar a renovação antecipada de concessões e disciplinar a relicitação sem pré-

via reversão de bens. Conclui-se que a inclusão da possibilidade de relicitação de con-

cessões, sem prévia reversão de bens, traz desafios práticos ao setor, por ausência de 

clara disciplina jurídica do tema, e propõem-se sugestões práticas para solucioná-los. A 

inovação do artigo reside em realizar propostas de endereçamento do problema, atual-

mente sem clara solução legislativa.

GUERRA, Sérgio; SAMPAIO, P. R. P. Relicitação das con-

cessões de geração de energia elétrica e a reversão de 

bens. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 9, p. 372-

388, 2019.
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A modalidade de prestação do serviço público de distribuição de energia pré-paga 

tem sido implementada com sucesso na experiência internacional, seguindo novas tec-

nologias e inovações. A distribuição pré-paga tem se apresentado como uma interes-

sante modalidade de cobrança de tarifa por apresentar vantagens consideráveis para 

empresas e para usuários/consumidores, notadamente por trazer maior previsibilidade 

no valor da conta de consumo, além de apresentar maior racionalidade no consumo da 

energia elétrica. No Brasil, essa modalidade de cobrança tarifária foi regulamentada em 

2014 por normativa expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Em 

que pese a normatização, essa modalidade de cobrança tarifária não foi implementada 

pelas empresas concessionárias. A hipótese examinada no presente artigo, sob um viés 

econômico e jurídico, é a de que a não implementação se deve ao alto risco antevisto 

pelos fornecedores de que, em caso de suspensão do serviço de distribuição de energia 

elétrica, por não pagamento, os consumidores irão questionar judicialmente a interrup-

ção do serviço por afronta a direitos fundamentais. Caso comprovada a hipótese, em 

bases empíricas, esse fenômeno demonstraria a ideia de que há correlação direta entre 

o excesso de proteção aos direitos dos consumidores e os efeitos negativos causados a 

eles próprios, o que justificaria a importância da função de regulação para a manutenção 

do equilíbrio sistêmico.

GUERRA, Sérgio; NOGUEIRA, Rafaela. Regulação da ener-

gia pré-paga no Brasil e os direitos dos consumidores. Di-

reitos Fundamentais & Justiça, v. 1, p. 239-264, 2019.
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A avaliação de impacto regulatório (AIR) surgiu como técnica regulatória para esti-

mar os impactos de novas produções normativas ainda no curso de sua elaboração, ou 

de revisão de normas antigas. Embora se preconize neutralidade e tecnicidade destas 

análises de impacto, há de se reconhecer que mesmo nas metodologias mais sofisticadas 

para a sua realização há espaço para a ocorrência de desvios. Embora reconhecidas as 

potencialidades da AIR como ferramenta de melhoria regulatória, o presente artigo parte 

para o mapeamento de possíveis entraves ao seu uso ideal pelo ponto de vista da análise 

econômica. Com isto, pretende-se que, uma vez delimitados os possíveis desvios da apli-

cação de teorias econômicas na AIR, o regulador seja capaz de antever a manifestação 

destes problemas e agir para mitigar-lhes os efeitos, contribuindo para o aprimoramento 

do uso da AIR.

PORTO, A. J. M.; GAROUPA, Nuno; GUERRA, Sérgio. Aná-

lise de impacto regulatório: dimensões econômicas de 

sua aplicação. Economic Analysis of Law Review, v. 10, 

p. 8, 2019.
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Este ensaio tem por objetivo tratar dos aspectos penais e regulatórios da venda de 

medicamentos sem registro no Brasil, tipificado no artigo 273, § 1º-B, do Código Pe-

nal, e pela Lei no9.677/1998, chamada “Lei dos Remédios”, através de uma investigação 

analítica, com base numa pesquisa jurídico-teórica pelo método indutivo, da legislação 

e da jurisprudência dos tribunais superiores. Diante da controvérsia que se alonga há 

aproximadamente vinte anos quanto à razoabilidade do tipo penal e da sua constitucio-

nalidade, já declarada pelos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, a 

questão que se propõe, neste trabalho, é fazer um contraponto à restrição imposta pelo 

legislador à produção e comercialização de medicamentos sem registro no Brasil com 

o entendimento adotado pelo Judiciário no que toca à necessidade de fornecimento e 

custeio, pelo Estado, de medicamentos que ainda não possuem registro na Anvisa. Ao 

final, pretende-se questionar a sobreposição do direito penal à regulação da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária.

BOTTINO, Thiago; SCHILLER, A. O. S. B. Aspectos penais 

e regulatórios da venda de medicamentos sem registro. 

Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, v. 14, n. 

1, p. 1-33, 2019.
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O artigo apresenta parte dos produtos elaborados durante o projeto de pesquisa 

“Panaceia universal ou remédio constitucional? Habeas corpus nos tribunais superiores”, 

selecionado na Chamada Pública Simplificada Ipea/PNPD 131/2012, no âmbito do projeto 

“Pensando o Direito e as Reformas Penais no Brasil’’, financiado pelo Ministério da Justiça 

e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), vinculado à Secretaria de Assun-

tos Estratégicos. Trata-se de pesquisa empírica que examinou as impetrações de habeas 

corpus e recurso de habeas corpus perante o STF e o STJ no período de 2008 a 2012.

BOTTINO, THIAGO. Pesquisando habeas corpus nos tri-

bunais superiores. Revista Estudos Institucionais, v. 5, n. 

1, p. 64-79, 2019.
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Os chamados “megaprocessos” fazem parte da cena jurídica internacional há pelo 

menos 30 anos. Eles se caracterizam pelo grande número de réus e de acusações, pela 

extensa e complexa matéria probatória, bem como pela longa duração dos procedimen-

tos. Se, por um lado, este novo modelo pode trazer um impacto positivo na redução da 

criminalidade organizada, por outro ele levanta questões importantes em relação à apli-

cação dos princípios fundamentais da justiça criminal, tanto no âmbito da investigação 

policial quanto do processo penal. Apesar da crescente presença dos megaprocessos 

no âmbito da justiça penal, a pesquisa brasileira sobre o assunto ainda se encontra em 

estágio inicial. Partindo de uma observação criminológica e de uma perspectiva empírica, 

nossa pesquisa busca analisar os impactos deste modelo processual no funcionamento 

da justiça criminal, tendo por base entrevistas qualitativas realizadas com advogados 

criminalistas e membros do Ministério Público. A partir da fala dos atores, o presente 

artigo analisa os limites concretos do exercício do direito de defesa no âmbito dos me-

gaprocessos

BOTTINO, Thiago; PRATES, Fernanda. Megaprocessos e 

o exercício do direito de defesa: uma abordagem empíri-

ca. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 162, p. 145-

170, 2019.
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No presente artigo, faz-se uma reflexão sobre o crime de uso indevido de informa-

ção privilegiada, mais conhecido como insider trading, destacando a sua evolução no 

âmbito legislativo brasileiro. A nova sistemática introduzida pela Lei no 13.506, de 13 de 

novembro de 2017, alterou substancialmente os requisitos para a configuração do ilícito, 

com o objetivo de tornar a sua repressão mais efetiva. Apesar dos esforços legislativos, 

é possível que a alteração legislativa não alcance o fim pretendido. A complexidade que 

permeia o crime em questão dificulta a obtenção de provas robustas e concretas, requi-

sito até então essencial para a incriminação de seus agentes na seara penal, frustrando 

o combate eficaz a essa prática nociva ao mercado de capitais. A obtenção de provas 

para responsabilização dos insiders ainda é um desafio tanto no âmbito administrativo 

quanto na área criminal. Os constantes avanços tecnológicos proporcionam novas mo-

dalidades de operações no mercado de capitais, que se tornam, a cada dia, mais com-

plexas, desafiando continuamente as atividades de supervisão, fiscalização e aplicação 

de penalidades.

BOTTINO, Thiago; GUERRA, L. R. C. O crime de uso inde-

vido de informação privilegiada (insider trading): a per-

sistente dificuldade probatória do delito após a edição 

da Lei no13.506/2017. Revista da Procuradoria-Geral do 

Banco Central, v. 13, p. 135-150, 2019.
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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.

BOTTINO, Thiago. Colaboração premiada e incentivos à 

cooperação no processo penal: uma análise crítica dos 

acordos firmados na ‘“Operação Lava Jato”’. Revista de 

Estudos e Debates, v. 4, p. 132-164, 2019.
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Em agosto de 2018, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 399.109, pela 3ª Se-

ção, firmou a tese de que destacar o ICMS (próprio) e não proceder ao devido pagamen-

to seria crime de apropriação indébita tributária. Ocorre que a interpretação conferida 

ao art. 2º, II, da Lei contra Crimes Tributários, para dar subsídio a este entendimento não 

encontra suporte na dogmática jurídica, estando permeada de elementos extratextuais 

que se situam fora do ordenamento jurídico. O argumento consequencialista lançado no 

acórdão também não convence. Afinal, não se pode afirmar, sem uma pesquisa empírica 

de causa e efeito, que pela criminalização do inadimplemento tributário o Estado obterá 

maior arrecadação e, assim, promoverá avanços de ordem social.

BOTTINO, Thiago; MACHADO, G. S. S. A criminalização 

do inadimplemento do ICMS (próprio). Revista da Facul-

dade Mineira de Direito, v. 22, p. 1-24, 2019.
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