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1. PUBLICAÇÃO DE LIVROS, CAPÍTULOS
DE LIVROS E ARTIGOS
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1.1 ANA TEREZA SCHLAEPFER SPINOLA

DUZERT, Yann. SPINOLA, Ana Tereza. BRANDÃO,
Adalberto. Negociações Empresariais. 1. Ed. São Paulo.
Ed. Saraiva, 2010. 157 p.
O livro apresenta as diferentes táticas e técnicas de negociação, a partir da metodologia da Matriz de Negociações Complexas, desenvolvida a partir de um trabalho conjunto entre FGV, Harvard Law School — Programa de Negociações (PON) e ESSEC/
IRENE — Paris. Essa metodologia permitirá que o leitor utilize a abordagem de ganhos
mútuos na negociação em diferentes contextos de uma organização; prepare-se efetivamente para uma negociação; maximize o seu potencial e os resultados de uma negociação, a partir da exploração dos interesses e do desenvolvimento de opções substantivas;
construção de acordos mais estáveis,; utilizar estratégias que possuam critérios objetivos
para a distribuição de valores e construir acordos que possam ser implementados a partir
da antecipação de contingências e do alinhamento de capacidades organizacionais.
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1.1 ANA TEREZA SCHLAEPFER SPINOLA

SPINOLA, A. T., DUZERT, Y. In: APRENDIZ LEGAL: GESTÃO PÚBLICA: livro do educador/orientador. Negociação em Gestão de Pequenos Projetos de
uma Prefeitura, Utilizando a Técnica de Construção de
Consenso. Rio de Janeiro, Fundação Roberto Marinho.
2010. p. 138-259
Essa publicação foi desenvolvida para o Programa Aprendiz Legal da Fundação Roberto Marinho, em um trabalho realizado em parceria com a Fundação Getulio Vargas,
e integra o módulo Gestão Pública. Este módulo prevê o desenvolvimento de competências para o exercício de ocupações relacionadas ao campo da Gestão Pública. O conteúdo
mapeia todos os atores do setor público, analisando suas atribuições, responsabilidades e
contexto de atuação, e fornece conceitos e ferramentas para negociação e criação de consenso entre os diferentes atores ligados ao setor público, exemplificando as relações entre
esses órgãos na elaboração de políticas públicas e ações junto á sociedade como um todo.
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1.1 ANA TEREZA SCHLAEPFER SPINOLA

FREITAS, A.. SPINOLA, A. T. In: DA CONAE AO
PNE 2011-2020. A Educação Brasileira e o Plano Nacional de Educação. São Paulo. Moderna. 2010. p. 53-78
A finalidade da educação é ensinar o aluno a pensar, a compreender, a integrar, para
que tenha condições de conduzir a sua vida, deixando á escola o desafio de maximizar a
capacidade de cada aluno. A preocupação em preparar cidadãos competentes para atuar
de forma crítica, responsável, ética e solidária na construção de uma sociedade mais
justa, democrática e desenvolvida, exige um perfil de qualificação em que o desenvolvimento das inteligências cognitiva, emocional e afetiva será decisivo na sua formação, na
sua inserção e no mundo do trabalho. Os autores realizam um diagnóstico da Educação
brasileira — Ensino Fundamental e Superior, apresentam o Sistema de Avaliação de Ensino e propõem Indicações Preliminares para o Plano Nacional de Educação 2011/2020.
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1.2 CARINA COSTA DE OLIVEIRA

COSTA DE OLIVEIRA, Carina. Solução de conflitos
ambientais no direito internacional. Porto Alegre: Núria
Fabris ed., 2010, 223p.

O aumento diário dos conflitos ambientais internacionais justifica a relevância e a
importância do tema tratado no livro. A gravidade de contenciosos entre a Argentina e
o Uruguai, em função da poluição do rio Uruguai, bem como da exportação de pneus
recauchutados da União Européia para o Brasil, ou do Uruguai para o Brasil demonstra
a internacionalização desses conflitos. Diante das incertezas e da imprevisibilidade da
sociedade de riscos globais, o jurista deve se questionar sobre quais são os instrumentos
jurídicos capazes de operacionalizar e de coordenar a proteção da natureza. Este é o
propósito desse livro.
O livro analisa os principais sistemas de soluções de controvérsia dos blocos regionais e multilaterais, quais sejam: a União Européia, o Nafta, o MERCOSUL, a OMC
e a Corte Internacional de Justiça. Para tanto, foram utilizados critérios que puderam
identificar quais órgãos promovem uma proteção ambiental adequada, qual a diferença
de tratamento da questão no regionalismo e no multilateralismo e se há possibilidade de
coordenação jurídica entre as instituições.
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1.3 CARLOS AFFONSO PEREIRA DE SOUZA

SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; et ali. “Exceptions
and Limitations to Copyright in Brazil: a call for reform”.
In: Lea Shaver. (Org.) Access to Knowledge in Brazil. Londres: Bloomsbury, 2010, p. 67-126.
O artigo oferece uma análise crítica da doutrina e da legislação brasileira sobre Direitos Autorais a partir do ponto de vista das exceções e limitações à proteção autoral. Essa
tutela deve, conforme argumenta o texto, respeitar um equilíbrio entre o estímulo à criação intelectual e o acesso ao conhecimento e à cultura. Para essa finalidade são estudados
casos práticos como a reprografia de textos em universidades e colégios, analisando-se os
efeitos de conhecidas campanhas contra a pirataria e a elaboração de iniciativas para contornar esse problema. São estudados ainda os casos envolvendo o compartilhamento de
arquivos e inserção de legendas em material protegido pelo direito autoral na internet. Ao
final são analisados os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional e as tentativas
de se implementar um novo regime de exceções e limitações aos direitos autorais.
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1.3 CARLOS AFFONSO PEREIRA DE SOUZA

SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; et ali (orgs.). Três
Dimensões do Cinema: Economia, Direitos Autorais e
Tecnologia. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.

O cinema como todas as mídias, está mudando por causa da tecnologia. Três dimensões do cinema traz novas perspectivas para entender essas transformações, analisando
como o mercado se organiza e suas condições de competição. Também são abordados os
aspectos jurídicos dos direitos autorais na produção cinematográfica e a revolução nos
modelos de negócio produzida pelo cinema nigeriano, indústria audiovisual que ocupa
o primeiro lugar no mundo em número de produções. O livro propõe novos olhares e
metodologias para compreender o audiovisual.
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1.4 CARLOS RAGAZZO

EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO, Carlos. Regulação Jurídica, Racionalidade Econômica e Saneamento
Básico. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.
O autor oferece uma visão contemporânea da regulação brasileira e comparada, mas
sob um ponto de vista material. Existe uma relação entre regulação e desenvolvimento
econômico e social? A Economia pode ser instrumentalizada pelo Direito para prever
as conseqüências dos marcos regulatórios? E para servir como critério de interpretação?
A resposta a essas perguntas servirá para motivar a formação de um marco legal de um
setor regulado, definindo os limites materiais de intervenção do Estado e, em conseqüência, as variáveis econômicas reguladas.
Sob essas premissas, o trabalho estuda a reformulação do pacto federativo em relação
à regulação, tentando adequar as funções dos Três Poderes a uma realidade diferente, em
que existe um compromisso com a eficiência e com a efetividade do serviço regulado.
Discute os limites da intervenção pelo poder Judiciário na revisão de marcos regulatórios, analisando os riscos de uma atuação equivocada, daí derivando uma proposta de
diretrizes para o Judiciário a partir da doutrina do institucionalismo comparado. No
último bloco são discutidas diversas questões nodais do setor de saneamento sob a égide
da Lei nº 11.445/2007, como a titularidade do serviço, os consórcios e mecanismos de
regionalização, a regulação de preços e a tarifação social
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1.4 CARLOS RAGAZZO

EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO, CARLOS. Dicionário de Princípios Jurídicos. Orgs. Ricardo Lobo
Torres et. all. Elsevier, 2010.
O presente artigo tem por objetivo trazer algumas reflexões introdutórias sobre o
princípio da livre concorrência a partir de interpretações constitucionais e infraconstitucionais. Primeiramente, para compreender o escopo de aplicação desse princípio no
ordenamento jurídico, serão abordados e devidamente esclarecidos os benefícios para a
sociedade advindos de um modelo econômico baseado na livre concorrência e o objetivo por si tutelado: a preservação do processo de competição e não dos competidores
em si. Em seguida, serão apresentadas as alterações históricas das estruturas de mercado
advindas de modelos econômicos essencialmente lastreados no liberalismo, o que não
só ressalta e delineia os modernos limites à livre iniciativa, mas também explica o nascimento da legislação de defesa da concorrência.
Por fim, far-se-á um apanhado histórico da livre concorrência no Brasil, partindo
das primeiras legislações acerca da intervenção do estado na economia, que se consubstanciaram em regras contra o abuso do poder, e chegando à Constituição Econômica
de 1988 e à lei de Defesa da Concorrência (Lei 8884/94), instrumentos atualmente imprescindíveis para uma proteção da concorrência mais ampla, o que permite que a livre
iniciativa atenda à sua função social.
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1.5 CARLOS ROBERTO DE CASTRO JATAHY

JATAHY, Carlos Roberto de Castro. Ministério Público
— Legislação Institucional. 5 ed. Rio de Janeiro: Roma
Victor, 2010. 589 p.
A Constituição Federal de 1988 outorgou ao Ministério Público um novo perfil,
dotando-o de fortes instrumentos jurídico-constitucionais, a permitir que o Parquet
deixasse de ser um mero acusador sistemático na seara criminal ou ainda por vezes representante da Fazenda Pública, para adquirir novo desenho institucional, com características de Poder constituído do Estado e a missão de defesa dos interesses sociais. Este livro,
contendo os dispositivos constitucionais relativos ao Ministério Público, tanto na Carta
Federal quanto na Fluminense, traz ainda as legislações federal e estadual atinentes à Instituição, bem como os textos atualizados das resoluções e dos atos normativos internos
da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Destina-se a todos aqueles
que desejam conhecer a estrutura institucional do Ministério Público, especialmente
aos candidatos a concurso de ingresso na carreira, como meio de consulta e utilização
nas provas. Dispositivos das Constituições Federal e Estadual. Lei Orgânica do MP da
União (LC 75/93). Lei Orgânica Nacional do MP (Lei 8.625/93). Lei Orgânica do Ministério Público Estadual (LC-RJ 106/2003). Legislação Estadual relativa ao Ministério
Público. Regimento Interno, Enunciados e Resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. Deliberação TCE 227/2005 (organização do MP junto ao TCE). Atos da
Corregedoria-Geral do Ministério Público. Resoluções, súmulas, assentos e deliberações.
Índice remissivo.
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1.5 CARLOS ROBERTO DE CASTRO JATAHY

JATAHY, Carlos Roberto de Castro. Curso de Princípios
Institucionais do Ministério Público. 4 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 463 p.
O autor apresenta inicialmente a evolução histórica da Instituição e, em seguida,
analisa os princípios institucionais e as garantias e vedações estabelecidas na Constituição para os membros do Ministério Público. Destina um tópico próprio para tema fundamental o Promotor Natural, verdadeiro postulado do Estado de Direito. Sempre com
a apresentação de inúmeros fundamentos, a obra cuida ainda da estrutura legislativa e
organizacional, das competências constitucionais e do estatuto funcional este formalizado pela Lei 8.625/93, sobre a qual o autor tece percuciente análise. O capítulo destinado
à atuação ministerial é substancial, e nele são estudados vários temas fundamentais para
o conhecimento da Instituição, como o conflito de atribuições, a atuação nas áreas criminal e cível e, dando especial realce, a atuação na tutela dos interesses transindividuais
um dos grandes baluartes do moderno Ministério Público. Some-se toda essa exposição
acadêmica, clara, precisa, sem subterfúgios, como devem ser os estudos jurídicos, à farta
coletânea de decisões sobre os vários temas enfocados e às numerosas questões já formuladas em concursos públicos para ingresso nos quadros do Ministério Público e aí
teremos o todo, a unidade, a obra do Professor Carlos R. de Castro Jatahy.
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1.5 CARLOS ROBERTO DE CASTRO JATAHY

JATAHY, Carlos Roberto de Castro. O Ministério Público e o Estado Democrático de Direito. 1. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2007. 167 p.
Instituído pela Constituição de 1988, e de alguns obstáculos contemporâneos ao
pleno exercício de suas funções institucionais. A evolução histórica da instituição e a
mudança paradigmática (de defensora dos interesses do Soberano até a de indutora da
transformação social) em seu perfil são analisadas, para a compreensão dos valores e
princípios que norteiam sua atuação. Aborda-se, para a compreensão desta mudança de
paradigma, a evolução do Estado e sua relação com a sociedade, desde o modelo liberal,
passando pela instituição do Estado Social e chegando-se ao Estado Democrático de Direito, com seu potencial transformador da realidade. Desenvolve-se análise da legislação
comparada, para que melhor se aquilate a posição topográfica do Ministério Público
em outros ordenamentos jurídicos, comparando-os com o modelo adotado no Brasil.
Criticam-se interpretações restritivas de caráter contemporâneo, que, não compreendendo as exatas dimensões do Ministério Público neste novo ordenamento constitucional,
obstaculizam sua atuação institucional, dificultando o exercício de seu mister.
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1.5 CARLOS ROBERTO DE CASTRO JATAHY

JATAHY, C. R. C. Atribuições do Ministério Público,
Ferramentas da Cidadania. In: Alzira Alves de Abreu.
(Org.). Caminhos da Cidadania. Rio de Janeiro: FGV,
2009, v. 1
O constituinte de 1988 inovou ao tratar do Ministério Público Brasileiro, dando-lhe
tratamento peculiar na nova ordem jurídica brasileira. De conhecido persecutor criminal
passou a deter nova identidade, como Agente de Transformação Social. Sua função é
utilizar o direito como instrumento de transformação da realidade social, fazendo com
que os fatores que ensejam e mantêm a injustiça social sejam eliminados. Objetivamente,
pode-se afirmar que, devido ao crescimento da Instituição nestas duas décadas, tornou-se
destinatária de inúmeras novas atribuições (tanto na tutela individual quanto na coletiva), decorrentes da edição de diplomas legislativos que aumentaram, em muito, suas
funções institucionais (por ex.: Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa
do Consumidor, Estatuto das Cidades, do Idoso e do Torcedor). Sendo assim, conhecer
o Ministério Público, suas funções e sua organização são premissas indispensáveis a quem
se propõe a analisar as instituições políticas do Brasil contemporâneo, como instrumentos
de defesa da cidadania.
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1.5 CARLOS ROBERTO DE CASTRO JATAHY

JATAHY, C. R. C. 20 anos de Constituição: o novo Ministério Público e suas perspectivas no Estado Democrático de Direito. In: Cristiano Farias, Nelson Rosenvald
& Leonardo Alves (Org.). Temas Atuais do Ministério
Público. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
A Constituição da República dotou o Ministério Público Brasileiro de novo perfil em
1988. Conferiu-lhe uma precisa e avançada definição institucional; estabeleceu critérios
formais para a escolha e destituição dos Procuradores-Gerais; e assegurou autonomia funcional e administrativa à Instituição. Outorgou garantias e impôs vedações aos seus membros. Elencou novas atribuições e estabeleceu regras, tudo para o bom desempenho da vocação social que lhe foi cometida pelo texto constitucional democrático. Com a mudança
de paradigma constitucional, a função institucional mais relevante para o Novo Ministério
Público passou a ser a de Órgão Agente, promotor das mudanças tão esperadas na ordem
social contemporânea. Entretanto, inúmeras dificuldades, tanto no aspecto interno quanto
no cenário externo, impedem a plena e decisiva atuação ministerial nesta seara.
Deve-se fazer, portanto, uma reflexão acerca dos mecanismos, estratégias e objetivos
que o Ministério Público Brasileiro terá que trilhar na próxima quadra para a plena consecução das atividades que lhe foram outorgadas no pacto constitucional, sob pena do
descrédito e do seu enfraquecimento.
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1.6 EVANDRO MENEZES DE CARVALHO

CARVALHO, Evandro. Semiotics of International Law:
Trade and Translation. Series Law and Philosophy, vol.
91. New York: Springer, 2010. (ISBN 978-90-4819010-2).
A língua transporta mais que significados; a língua transmite uma forma de conceber
o mundo. Nesse sentido, os sistemas jurídicos nacionais expressados por meio das línguas nacionais organizam o direito com base na sua própria compreensão da realidade.
O direito internacional torna-se, neste contexto, o ponto de encontro onde diferentes
culturas jurídicas e diferentes visões de mundo se cruzam.
A diversidade linguística e de sistemas jurídicos pode enriquecer as possibilidades de
compreensão e de desenvolvimento do direito internacional, mas pode também representar um fator de instabilidade e de insegurança no cenário internacional. O multijuridismo e o multilinguismo do sistema internacional aumentam a complexidade do direito
internacional e põem novos desafios. Um deles é o da tradução jurídica — um campo de
conhecimento e de habilidade profissional que não tem sido objecto de reflexão teórica
por parte dos juristas. Como negociar, redigir ou interpretar um tratado internacional
que reflita o que as partes — que pertencem a diferentes culturas jurídicas e que, em
muitas ocasiões, falam línguas maternas diferentes — querem dizer ou queriam ter dito?
Ao analisar o processo de tomada de decisão e o discurso jurídico adoptado pelo
Órgão de Apelação da OMC, este livro destaca o papel ativo da língua nas negociações
diplomáticas e na interpretação do direito internacional. Além disso, evidencia que o
debate sobre a eficácia ea legitimidade do direito internacional não pode ser separado da
questão linguística.
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1.7 FABIANA LUCI OLIVEIRA

OLIVEIRA, Fabiana Luci (2010) Movilidad social y económica en el Brasil. ¿Una nueva clase media? en Franco,
Rolando. Hopenhayn, Martín y León, Arturo. Las clases
medias en América Latina — Retrospectiva y nuevas tendencias. Argentina, Siglo XXI editores PP 168-229
En el presente texto se analiza el surgimiento de un nuevo segmento medio, la clase
C, que se perfila como la nueva clase media brasileña, a la cual denominaremos clase
media popular. ¿Qué es ser de clase media? No existe un consenso claro en torno del
concepto de clase media, pero un factor común a casi todas las definiciones es el aspecto
que refiere a los valores y aspiraciones: ser de clase media es aspirar a una vida mejor
para el futuro y tratar de distinguirse por vía de una modalidad de consumo que procura
garantizar su posición en un estatus de clase media.
En el presente trabajo analizamos la conceptualización de la clase media, desde su
formación y surgimiento en Brasil hasta el momento actual de euforia, pasando por la
crisis que enfrentó en la década de 1980. Pero destacamos las fragilidades de este proceso
de movilidad social reciente, señalando las principales amenazas y desafíos que la nueva
clase media popular tendrá que enfrentar para consagrarse realmente como un grupo de
ascenso robusto en el segmento medio, y no como un grupo de ascenso artificial. Uno
de los desafíos principales que esta clase deberá enfrentar es la crisis económica mundial
que se perfila aceleradamente.
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1.8 FELIPE DUTRA ASENSI

ASENSI, Felipe Dutra. Curso prático de argumentação
jurídica. 1. ed. São Paulo: Campus-Elsevier, 2010. 183 p.
O livro divide-se em cinco capítulos, no quais o autor aborda de forma objetiva
aspectos práticos da argumentação jurídica. Destaca a importância da argumentação no
mundo contemporâneo, passando pelos pressupostos da argumentação e da hermenêutica jurídica, normas e instituições jurídicas. O autor construiu uma concepção sobre
argumentação que é distinta da maioria dos livros atualmente publicados. Sensibilizado pela situação em que se encontra o estudante de direito e o profissional do direito,
através da qual os autores da argumentação são apresentados sem qualquer preocupação
com a prática argumentativa, procurou-se inverter o raciocínio. A intenção deste livro
consiste justamente em fornecer subsídios para o trânsito no mundo prático do direito,
do cotidiano, dos escritórios e das instituições jurídicas. Em vez de promover um raciocínio dedutivo, que se cristalizaria na idéia de partir dos autores da argumentação para,
então, analisar a realidade brasileira, buscou o inverso: da realidade para a teoria. Por
outro lado, o livro também não é um manual. A argumentação jurídica não se reduz a
um passo-a-passo, nem pode sê-lo. Trata-se de um curso defensivo, em que o leitor, a
partir da compreensão das temáticas aqui elencadas, possa estabelecer melhores estratégias para defender e sustentar seus argumentos nos mais diversos espaços da vida social.
Espera-se que o livro também contribua para a construção de uma perspectiva brasileira
da argumentação jurídica. A partir deste referencial prático, busca-se justamente, de
forma indutiva, pensar nos caracteres peculiares da argumentação jurídica no Brasil.

24

FGV DIREITO RIO

ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2010

1.8 FELIPE DUTRA ASENSI

ASENSI, Felipe Dutra. Indo além da judicialização: o
Ministério Público e o direito à saúde. Rio de Janeiro:
FGV Direito Rio, 2010.
A Constituição de 1988 estabeleceu o direito à saúde como atributo fundamental da cidadania por meio da ênfase na idéia de relevância pública, rediscutindo a missão de algumas
instituições, dentre as quais o Ministério Público (MP). No cotidiano de suas ações, o MP
possui a atribuição de atuar na efetivação do direito à saúde, responsabilizando e dialogando
com os diversos atores sociais envolvidos na sua concretização. O livro versa sobre um estudo
de caso desenvolvido em Porto Alegre por meio de uma abordagem sócio-jurídica, cujas técnicas qualitativas são: entrevistas com roteiros semi-estruturados, observação do cotidiano e
análise de documentos institucionais. Observou-se que o MP tem a capacidade institucional
de criar um espaço de diálogo, pois possibilita a comunicação entre os principais atores que
compõem o processo de formulação, gestão e fiscalização das políticas públicas em saúde.
Isso enseja um debate sobre quatro aspectos: a) a manutenção da continuidade das políticas
públicas; b) a formação jurídica dos membros do MP; c) a articulação entre MP e sociedade
civil; d) os instrumentos jurídicos para a efetivação do direito à saúde. Uma estratégia utilizada pelo MP tem sido a atuação extrajudicial, que amplia tanto as possibilidades de sua atuação quanto a efetivação do direito à saúde, razão pela qual se expressa uma juridicização dos
conflitos (conflitos são discutidos sob o ponto de vista jurídico); porém não necessariamente
uma judicialização (ao máximo, se evita levar os conflitos ao Judiciário). Em virtude dessa
atuação, observa-se uma valorização desta Instituição em função da possibilidade de ampliação do diálogo, de modo a gerar ações efetivas no encaminhamento e resolução dos conflitos.
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1.8 FELIPE DUTRA ASENSI

ASENSI, Felipe Dutra. Direito e usuários em saúde: três
representações sobre a relação entre a forma e a alma. In:
PINHEIRO, Roseni & LOPES, Tatiana Coelho. (Org.).
Ética, técnica e formação: as razões do cuidado como direito à saúde. 1 ed. Rio de Janeiro: CEPESCO — IMS/
UERJ — ABRASCO, 2010, v. 1, p. 15-31
Os debates sobre a efetivação do direito à saúde ensejam discussões a respeito das
representações da idéia de usuário que surgiram ao longo do tempo no Brasil. O usuário
do sistema de saúde consiste numa categoria genérica que não encerra um sentido substantivo. Os atores sociais, em todo momento, criam e recriam concepções do que é ser
usuário e quais as implicações políticas, sociais e sanitárias de tais representações. Isto nos
possibilita pensar um processo de organização imaginária e institucional do que é ser usuário na saúde, de modo a situá-lo na interface entre sociedade civil e Estado. Para refletir
mais intimamente sobre essas questões, o texto divide-se em três tópicos. No próximo
tópico, intitulado “Alma e a forma do direito”, será realizado um aprofundamento da
concepção estética de Lukács a respeito da alma e a forma, buscando estabelecer conexões
com os pressupostos inerentes ao campo do direito. O tópico seguinte, intitulado “As representações de usuário”, busca refletir sobre as concepções criadas a partir do modelo de
saúde predominantemente pouco democrático que vigeu no Brasil na maior parte de sua
história, de modo a apresentar desafios e limitações no que concerne à sua superação. Por
fim, no último tópico, intitulado “Considerações finais: desafios para o cidadão-usuário”,
são realizadas ponderações a respeito dos avanços e obstáculos ainda presentes no campo
do direito à saúde, de modo a propor uma nova concepção de usuário baseada na idéia
de cidadania com compromissos explícitos em torno da democratização no processo de
formulação, promoção e fiscalização das políticas de saúde.
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1.8 FELIPE DUTRA ASENSI

ASENSI, Felipe Dutra. Direito à saúde, judiciário e afetividade. In: Roseni Pinheiro e Aluisio Gomes da Silva
Jr.. (Org.). Por uma sociedade cuidadora. 1 ed. Rio de
Janeiro: CEPESC/IMS-UER/ABRASCO, 2010, v. 1, p.
55-74
O texto parte do pressuposto de que o acolhimento e o vínculo são componentes do direito à saúde, porém são imponderáveis nas decisões judiciais sobre concessão de medicamentos,
deferimento de exames, etc. O código binário decisório de “sim” ou “não”, “lícito” ou “ilícito”,
“legal” ou “ilegal” não necessariamente suscita a discussão sobre “como”, “de que forma”, “sob
que condições”, etc. Em meio a diversas discussões no campo da saúde coletiva a respeito da
necessidade de acolhimento, as instituições jurídicas ainda encontram-se num passo anterior:
o reconhecimento. A existência do direito não implica necessariamente em seu reconhecimento, e o reconhecimento de um direito não implica necessariamente em afetividade. As
decisões judiciais no Brasil evidenciam o avanço do Judiciário em termos de reconhecimento.
A concessão de medicamentos, o deferimento de exames, a realização de tratamentos de alta
complexidade, já são temas pacíficos no âmbito judicial, desde que orientados pelos critérios
elencados pela Recomendação nº 31 do CNJ (em que pese a lógica médico-centrada e o
incipiente participacionismo expresso em seu texto). Porém, de posse de um mandado judicial, o usuário não necessariamente terá a garantia de acolhimento e afetividade por parte do
profissional de saúde no momento da entrega do medicamento, da realização do exame ou na
definição do tratamento. O elemento da afetividade passa a ser fundamental na compreensão
do aspecto humano e vivo que todo direito possui, e o princípio da integralidade é fundamental nesta compreensão. Neste artigo, realiza-se uma discussão sobre a dimensão da afetividade
como elemento fundamental da decisão judicial que, ao reconhecer a titularidade do direito
á saúde por parte dos usuários, deve incorporar o princípio da integralidade como elemento
basilar na execução da decisão. Para tal, no primeiro tópico discute como o processo judicial
não se reduz à perspectiva médico-centrada, pois se trata de um fato social global total, o que
enseja a discussão sobre a complexidade da efetivação judicial do direito à saúde. Em seguida, é
realizada uma discussão sobre a afetividade no direito, buscando estabelecer novos referenciais
teóricos para a execução de decisões judiciais em saúde, além de refletir sobre a relação entre
reconhecimento e afetividade para pensar decisões judiciais.
FGV DIREITO RIO
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1.9 JOÃO FELIPE RAMMELT SAUERBRONN

BARROS, D.; COSTA, A.; AYROSA, E.; SAUERBRONN, J. F. (2010), The production and dissemination of conscious consumption discourse in Brazil, In:
CAMPBELL, M. C.; INMAN, J.; PIETERS, R. Advances in Consumer Research, Volume 37, Duluth, MN:
Association for Consumer Research, 2010.
This study aims to discuss, with a critical approach, the process of social construction of conscious consumption in Brazil. We analyzed the discourse of an organization
sponsored by major Brazilian and global companies called “Akatu Institute for Conscious Consumption” and how it became a standard for conscious consumer acting. This
work discusses whether such discourse actually represents a legitimate society claim, or
if it simply serves to the interest of the large organizations. Discourse analysis of Akatu’s
website shows that the conscious consumption discourse in Brazil can embed a shift of
responsibility from the producer to the individual consumer.
O objetivo do presente estudo é discutir a partir de uma abordagem crítica o processo
de construção do consumo consciente no Brasil. O discurso do Instituto Akatu, organização patrocinada pela maiores empresas brasileiras e por empresas multinacionais, foi
analisado para que fosse possível entender como este transformou o padrão de ação do
dito “consumidor consciente”. A pesquisa discute se tal discurso realmente representa
uma demanda legítima da sociedade ou se simplesmente serve para atender os interesses
de grandes corporações. Os resultados mostram que o discurso de consumo consciente
brasileiro, largamente influenciado pelo Instituto Akatu, parece conter uma transferência da responsabilidade do produtor para o consumidor.
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1.10 GUILHERME LEITE GONÇALVES

GONÇALVES, Guilherme L. Limites do projeto iluminista: problemas operativos do Estado nacional na sociedade mundial. In NEVES, Marcelo (Org.). Transnacionalidade do direito — Novas perspectivas dos conflitos
entre ordens jurídicas. São Paulo: Quartier Latin, 2010,
p. 53-63.
O objetivo do trabalho é, a partir da Teoria dos Sistemas Sociais de Niklas Luhmann,
demonstrar as dificuldades operativas da concepção de Estado diante dos problemas atuais vivenciados pela sociedade mundial. Para tanto, selecionou-se um aspecto da teoria
política moderna — o universalismo do projeto racional-iluminista — como objeto da
crítica sistêmica. Segundo Luhmann, sociedade mundial é sinônimo de complexidade:
multiplicidade de possibilidades e de eventos sociais. Esse conceito pode ser contraposto à pretensão exclusivista da Razão de Estado iluminista. A partir dessa discussão,
pretende-se contribuir para os recentes debates sobre o papel do Estado no mundo contemporâneo através de uma abordagem sociológica inovadora.
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1.10 GUILHERME LEITE GONÇALVES

GONÇALVES, Guilherme L. Incerteza social e dogmática jurídica: limites da abordagem luhmanniana. In: RODRIGUES, José Rodrigo; BATALHA, Carlos Eduardo;
BARBOSA, Samuel Rodrigues (Org.). Nas fronteiras do
formalismo: a função social da dogmática jurídica hoje.
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 193-224.
O presente artigo organiza-se em duas partes. O objetivo da primeira é compreender a relação paradoxal entre sistema jurídico e sistema social, por meio do processo
de diferenciação do direito no interior da sociedade moderna, conforme descrito por
Luhmann. Os conceitos de complexidade, contingência e incerteza quanto ao futuro
são fundamentais para entender as características da forma jurídica estabilizada na modernidade, o direito positivo. Utilizo-os para construir dois paradoxos que emergem das
relações entre sistema jurídico e sistema social: (i) a formação de expectativas normativas produz certeza social ao gerar incerteza jurídica, e (ii) o código decisório do direito
(lícito/ilícito) aumenta a certeza jurídica, mas diminui a certeza social. Neste artigo,
especifica-se o segundo paradoxo para demonstrar que a retomada da incerteza social se
deve a um curtocircuito interno ao processo de positivação: o impacto da alternância e
da imprevisibilidade decisória do direito nos programas condicionais (normas jurídicas).
Quando Luhmann afirma que a reflexão dogmática é responsável pela (re)estabilização
da positivação do direito, entendo que ele atribui à dogmática jurídica a função de diminuição de incerteza social produzida pelo segundo paradoxo. Ao examinar as características operativas dos modelos de interpretação jurídica, no entanto, pretendo demonstrar
que a conclusão de Luhmann é falsa: a dogmática jurídica é incapaz de conter a indeterminação presente no processo de vinculação à norma e, por conseguinte, de diminuir
a incerteza social quanto à definição das expectativas normativas. Este é o objetivo da
segunda parte do artigo.
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1.10 GUILHERME LEITE GONÇALVES

GONÇALVES, Guilherme L. Função interpretativa,
alopoiese do direito e hermenêutica da cordialidade. In:
BARRETO, Vicente de Paula; SCARPI, Vinicius (Org.).
Perspectivas contemporâneas do discurso jurídico. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 55-71.
O ensaio está dividido em duas partes. Na primeira, pretendo identificar a interpretação jurídica como mecanismo fundamental do processo de diferenciação do direito;
na segunda, observar se esse argumento é verificável no caso brasileiro. O pressuposto é
a teoria dos sistemas. Inicialmente, procuro sistematizar a forma como a hermenêutica
jurídica foi construída pela teoria do direito. Meu objetivo é demonstrar que as proposições normativas das escolas jurídicas transitam entre modelos de interpretação que
levam ao fechamento autista ou à abertura escancarada do direito em relação à política.
Sustento que esse é o ponto de partida para a crítica oferecida pela teoria social de Parsons. No interior da sociologia do direito, as análises parsonianas foram inovadoras por
terem identificado a função interpretativa como elemento de distinção entre sistema
jurídico e sistema político, mas, ao mesmo tempo, não foram capazes de solucionar o
problema da diferença entre direito e sociedade. Pretendo demonstrar que essa solução
foi oferecida pela teoria de Luhmann. Na conclusão, questiono a validade dessa resposta
luhmanniana à luz do caso brasileiro, conforme a teoria dos sistemas alopoiéticos de
Neves. Desse questionamento pretendo esboçar uma hipótese de trabalho sobre o tipo
de hermenêutica jurídica produzida por nosso universo de práticas sociais. Denominei-a
hermenêutica da cordialidade.
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1.11 JOAQUIM DE ARRUDA FALCÃO NETO

FOLEY, Gláucia Falsarella. Justiça comunitária: por uma
justiça de emancipação/ ; prefácio de Joaquim Falcão, Cristiano Paixão. Belo Horizonte: Fórum, 2010
Diante da crise dos paradigmas da modernidade, o cenário contemporâneo, plural e
fragmentado, demanda a construção de uma concepção de direito mais participativo e
mais comunitário.
A racionalidade moderna — que celebra a universalidade, a linearidade e a verticalidade do processo judicial — já não se mostra suficiente para lidar com as complexidades
que marcam os tempos atuais. Nesse sentido, a democratização do acesso à justiça não
pode se limitar ao acesso ao Judiciário.
A partir do reconhecimento do papel estratégico da comunidade na construção da
justiça e, diante da emergência de um movimento de resgate dos meios alternativos
de resolução de conflitos, a mediação comunitária ganha especial relevo nesta obra. É
que, quando operada na esfera comunitária, este método promove autodeterminação,
empoderamento e participação nas decisões políticas, reelaborando o papel do conflito e
desenhando um futuro sob novos paradigmas. Trata-se de uma justiça realizada para, na
e, sobretudo, pela comunidade.
Esta obra pretende, pois, delinear os traços de uma justiça comunitária apta a integrar um projeto emancipatório que redimensione o direito, articulando-o sob uma nova
relação entre ética, democracia e justiça.
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1.12 JOSÉ RICARDO CUNHA

CUNHA, J. R. O Juiz, a ética e o direito. In: Poder Judiciário: novos olhares sobre gestão e jurisdição..1 ed.Rio
de Janeiro: Editora FGV, 2010, v.1, p. 7-70.
O artigo trata da relação entre o direito, a ética e a atividade jurisdicional. Inicia
abordando os fundamentos filosóficos da ética e da moral na antiguidade grega e na
modernidade. Após apresentar alguns problema e desafios para a ética na modernidade
o artigo apresenta e adota o paradigma da ética da alteridade. Definido o paradigma
ético, o artigo passa a tratar das relações entre ética, direeito e decisão judicial. Afirma
a necessidade da ética como fundamento para o direito, situando-se numa perspectiva
pós-positivista e afirmando a necessidade de uma justificação ética e moral para todo
o exercício de poder em sociedades democráticas. A seguir situa o problema da fundamentação ética do direito nos contextos específicos dos casos fáceis, casos difíceis e casos
trágicos. Por fim, aborda o tema da ética institucional da magistratura a partir dos Princípios de Bangalore da ONU, do Código Ibero-americano de ética judicial e do Código
de Ética da Magistratura Nacional aprovado pelo CNJ em 2008.
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1.12 JOSÉ RICARDO CUNHA

CUNHA, J. R. A ética entre o Logos e o Pathos: a alteridade como um sentido possível para a ética no tempo
presente. In: Perspectivas Contemporâneas do Discurso
Jurídico..1 ed.Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 73104.
O artigo revisita os fundamentos clássicos da moral e da ética. Afirma a ética como
próprio da ordem do humano e do mundo da cultura. A partir disso explora os conceitos
antigos de logos e pathos e ser e devir para mostrar como o mundo da cultura foi profundamente marcado por esses conceitos e seus conflitos. Depois explora o ideário moderno
do esclarecimento racional e a ambição a ciência e da técnica em dar conta de todas as
relações humanas para concluir que houve, nesse compasso, certa desumanização das relações. Em contraposição propõe um retorno à ética da alteridade como uma das alternativas para a retomar o sentido propriamente humano das relações sociais. Para tanto passa
em revista a importtantes princípios cunhados pelo pensamento ético contemporâneo,
tais como força afirmativa, liberdaade e igualdade, diferença, autodeterminação e respeito à
vida.
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1.12 JOSÉ RICARDO CUNHA

CUNHA, J. R. Estado Social e Estado Policial: da desigualdade radical à exigência de uma nova ética. In: Mediação de Conflitos Comunitários e Facilitação de Diálogos: relato de uma experiência na Maré.1 ed.Rio de
Janeiro: FGV Direito Rio, 2010, v.1, p. 13-34.
O artigo trata das contradições entre as idéias de Estado Social e Estado Policial,
mostrando como o problema da desigualdade radical é uma categoria central de análise destas contradições. Inicia afirmando que política e polícia são palavras que tem a
mesma raíz grega: a polis, que, segumndo Aristóteles envolvia questões fundamentais de
justiça e honestidade. Após trata da questão dos direitos sociais — direitos humanos de
segunda dimensão — e da formação do Estado Social. Discute o problema dos custos
dos direitos que envolvem não apenas direitos sociais como, também, direitos civis. Na
sequência trata do problema da pobreza e de seu caráter estrutural e global a partir da
idéia de desigualdde radical. Invoca a categoria do homo sacer para estabelecer sua relação
com a desigualdade radical tendo em vista as questões que envolvem tanto a política
como a polícia. A seguir coloca o tema da ética como um dos viézes importantes para se
tratar do assunto em perspectiva normativa, adotando o paradigma da ética da alteridade
e, a partir dessa, trata de uma relação desejável entre proteção social e proteção policial.
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1.12 JOSÉ RICARDO CUNHA

CUNHA, J. R. Poder Judiciário: novos olhares sobre gestão e jurisdição. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010, v.1.
p.288.
O livro reúne professores do Mestrado Profissional em Poder Judiciário e professores
do Programa de capacitação em Poder Judiciário do Centro de Justiça e Sociedade da
Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas. Trata de questões que
giram em torno do tema do sietam de justiça e de suass amplas e complexas relações com
a sociedade brasileira. A multifacetada interação e desempenho dos sistema judiciário
com o contexto social em que atua são analisadas por meio de textos teóricos, metodológicos e a apresentaçõa de estudos empíricos sobre suas instituições e representantes.
Os artigos abordam temas que atravessam os seguintes assuntos: a ética e o direito; problemas metodológicos nos estudos empíricos do direito; Conselho Nacional de Justiça;
governança e gestão pública; gestão do poder nas instituições; mediação de conflitos;
Juizados Especiais Cíveis; regulação; e direitos humanos.
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1.12 JOSÉ RICARDO CUNHA

CUNHA, J. R., NORONHA, R. Mediação de Conflitos
Comunitários e Facilitação de Diálogos: relato de uma
experiência na Maré. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio,
2010, v.1. p.70.
O livro articula perspectivas teóricas e empíricas sobre o tema da mediação de conflitos comunitários e a facilitação de diálogos em comunidades especificamente no espaço
social urbano do Rio de Janeiro. O livro parte do pressuposto da existência de uma forte
tradição jurídica adversarial existente no Brasil que leva as diferentes partes de um conflito a exarcebarem seus antagonismos. Diante disso, avalia as possibilidades de repensar
o Direito para que ele permirta que as partes possam reconhecer a presença legítima de
um outro de modo que este possa apresentar sua perspectiva e ser ouvido. Isso é tratado a partir de uma experiência empírica em favelas do Rio de Janeiro no contexto de
um Projeto de extensão patrocinado pelo Ministério da Justiça. Trata-se do Núcleo de
Mediação de Conflitos Comunitários e Facilitação de Diálogos, realizado por meio de
uma parceria entre FGV Direito Rio e a organização social Viva Comunidade no espaço
do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Tal projeto foi apoiado pelo Ministério da
Justiça no âmbito do Programa Pacificar — formação para a cidadania e a promoção da
paz. Contou com a participação de porfessores e alunos da Universidade e lideranças e
agentes da comunidade.
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1.13 LEANDRO MOLHANO RIBEIRO

RIBEIRO, Leandro Molhano. Estudos Empíricos no Direito: questões metodológicas. In: José Ricardo Cunha.
(Org.). Poder Judiciário: novos olhares sobre gestão e jurisdição. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.
Referências empíricas, entendidas como evidências sobre o mundo coletadas através
de observações e experiências, são recorrentes na área do direito. Seja em estudos acadêmicos, seja em debates normativos, o profissional do direito constantemente faz uso de
dados, ou seja, observações sobre o mundo, para definir conceitos e/ou para estabelecer
relações de causalidade entre fenômenos. Um debate que tem ganhado relevo na área
do direito diz respeito a incorporação de recursos metodológicos e técnicas de pesquisa
desenvolvidas nas ciências sociais em geral com a finalidade de aprimorar a validade e
confiabilidade das descrições e explicações dos estudos sobre o mundo legal. Visando
apresentar os principais aspectos deste debate metodológico atual, este artigo analisa
dois campos de pesquisa dos estudos legais que recorrentemente se utilizam de dados
empíricos: os trabalhos que relacionam tradições legais e desenvolvimento econômico e
as análises sobre decisões judiciais. Não se pretende fazer um mapeamento da literatura
sobre ambos os campos de pesquisa, mas apenas utilizá-los como exemplos no uso de dados na área do direito e dos desafios metodológicos que a área enfrenta para a produção
de conhecimento científico considerados válido.
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1.13 LEANDRO MOLHANO RIBEIRO

JALLES, Christiane, RIBEIRO, Leandro Molhano “Associação Nacional dos Membros do Ministério Público”. Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro. Rio de
Janeiro:FGV, 2010.
Verbete sobre a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp)
para o Dicionário Histório Biográfico Brasileiro. O artigo apresenta, primeiramente, as
características institucionais e os objetivos da Conamp — entidade de classe de âmbito
nacional e se configura como uma sociedade civil integrada pelos membros do Ministério Público (MP) da União e dos Estados. Em seguida, descreve sua trajetória história e
principais atuações político-institucionais.
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1.13 LEANDRO MOLHANO RIBEIRO

RIBEIRO, Leandro Molhano, JALLES, Christiane
“Conselho Nacional de Justiça”. Dicionário Histórico
Biográfico Brasileiro. Rio de Janeiro:FGV, 2010
Verbete sobre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o Dicionário Histório
Biográfico Brasileiro. O artigo descreve as características institucionais e os objetivos do
CNJ — Órgão criado pela Emenda Constitucional nº 45 de 30 de dezembro de 2004
e instalado no dia 14 de junho de 2005 com a finalidade de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos
juízes. Em seguida apresenta as principais atribuições do CNJ, tais como definidas no §
4º do art. 103B da Constituição Federal incluído pela EC nº 45, o formato institucional
da composição do órgão e sua estrutura organizacional. Posteriormente, valendo-se de
fontes documentais,é realizada uma análise histórico-política da instituição do CNJ,
desde a idéia de criação do Conselho Nacional da Magistratura, em 1975, passando
pela discussão e controvérsia a respeito da criação de um órgão de controle externo do
Poder Judiciário na Assembléia Nacional Constituinte, até a proposta de criação de um
conselho de justiça que voltou a ser debatida nos anos 1990, a partir de um conjunto
de proposições que ficaram conhecidas como “Reforma do Judiciário” e que culminou
na proposição do CNJ. O artigo finaliza com as principais atuações do CNJ desde sua
implementação.
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1.14 LESLIE SHÉRIDA FERRAZ

FERRAZ, Leslie Shérida. Acesso à Justiça: uma análise
dos Juizados Especiais Cíveis no Brasil. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2010, 234 p.
Criados para facilitar o acesso descomplicado, rápido e efetivo à Justiça, os Juizados
Especiais Cíveis resolvem causas que dizem respeito aos problemas cotidianos e menos
complexos dos cidadãos. Neste livro, utilizando dados empíricos sobre a atuação dos
Juizados em nove capitais brasileiras, Leslie Shérida Ferraz traça alguns dos contornos
do funcionamento do Poder Judiciário e do acesso à Justiça no Brasil. Primeiro lugar na
categoria Pesquisadores do Prêmio Nacional de Estatísticas Judiciárias de 2009, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o livro desenvolve um panorama do funcionamento
dos Juizados Especiais Cíveis, tratando dos índices de conciliação, efetividade e tempo de
duração dos processos.
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1.14 LESLIE SHÉRIDA FERRAZ

FERRAZ, Leslie Shérida. Decisão monocrática e agravo
interno: celeridade ou entrave processual? Série Novas
ideias em Direito: resultados de pesquisa. Rio de Janeiro:
Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio
Vargas, 2010, v. 1, 95 p.
A pesquisa foi projetada para aferir o impacto das Leis nº. 9.139/95 e nº. 9.765/98,
que culminaram na ampliação dos poderes decisórios do relator (artigo 557, par. 1º,
CPC), com a ﬁnalidade de minorar a carga de trabalho dos órgãos colegiados e reduzir
o tempo de julgamento dos recursos. Para avaliar se os propósitos do legislador foram
atingidos, a pesquisa utiliza dados estatísticos coletados no Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro. Posteriormente, tenciona-se realizar a investigação em outros Estados. A abordagem empírica deste trabalho busca alinhá-lo às modernas tendências da processualística, que privilegiam a pesquisa experimental em detrimento de análises tipicamente
formalistas, dogmáticas e indiferentes aos reais problemas dos Tribunais.
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1.14 LESLIE SHÉRIDA FERRAZ

FERRAZ, Leslie Shérida. A efetividade dos Juizados Especiais Cíveis: uma análise empírica. In: CUNHA, José
Ricardo (Org.). Poder Judiciário: novos olhares sobre
gestão e jurisdição. 1 ed., Rio de Janeiro: Editora FGV,
2010, v. 1, p. 213-232.
O artigo analisa os Juizados Especiais Cíveis brasileiros, com base em dados empíricos coletados na pesquisa realizada pelo CEBEPEJ (Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais) e pretende aferir, de forma objetiva, a qualidade dos serviços prestados
pelos Tribunais de Pequenas Causas à população.
A partir da premissa de que a Justiça precisa produzir resultados práticos à população
que a ela se socorre, o estudo investiga a efetividade dos Juizados Especiais, buscando
mapear os casos em que, ao final do processo, a parte recebe, de fato, o bem a que faz jus
— quer em razão de sentença favorável, quer em decorrência da composição amigável,
ou, ainda, como resultado da execução forçada promovida pelo Poder Judiciário.
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1.15 LUIZ GUILHERME MORAES REGO MIGLIORA

MORAES REGO MIGLIORA, LUIZ GUILHERME.
Restrictive Covenants and Trade Secrets in Employment
Law in Brazil, In: Restrictive Covenants and trade Secrets
in Employment Law — Na International Survey, BNA
Books, Arlington, Virginia, U.S.A.,2010, Volume II, pages 51-1 — 51-17)
O capítulo trás uma descrição resumida das cláusulas conhecidas como de restrictive
covenants no Brasil, incluindo deveres básicos na relação de emprego, como o dever de
lealdade e confiança, deveres de não concorrência, manutenção de determinadas informações confidenciais, o dever de não aliciar empregados e clientes quando da rescisão do
contrato, o dever de não denegrir a imagem do empregador e outros. Como esses temas
geram muita insegurança no que diz respeito à sua exeqüibilidade e aos requisitos para
tornar essas obrigações exeqüíveis,uma parte relevante desse trabalho trata do contencioso tendo como objeto essas cláusulas que restringem os direitos dos empregados e a
sua exeqüibilidade na vida real. Nessa parte, aborda-se questões típicas de contencioso,
tais como a produção de provas, fazendo uma análise com base no conceito de discovery
norte-americano, possibilidades de medidas prévias à produção de probas, ônus da prova, recursos dentre outros
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1.16 MARIA ELISA BASTOS MACIEIRA

MACIEIRA, Maria Elisa. MARANHÃO, Mauriti.
Como Implementar a Gestão em Unidades Judiciárias.
Editora FGV. 2010.
Nos últimos anos o tema “gestão no judiciário” tornou-se notícia recorrente em praticamente toda a mídia brasileira. O tema tem sido amplamente discutido tanto pelas
diversas instituições que integram o sistema judiciário quanto pela academia e pela sociedade em geral.
A gestão no Sistema Judiciário, após séculos de letargia, começou a mover-se nos
últimos anos. Alguns modelos de gestão, em geral não sistêmicos, têm sido implementados nos Tribunais, seja por orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) seja
por iniciativa dos próprios Tribunais. Tais iniciativas têm se mostrado promissoras, mas
não se observa neles características estruturais, capazes de lhes assegurar a indispensável
operação sistêmica.
O que se pretende com o Livro é apresentar um modelo simples, estruturado e de
operação sistêmica, que se tem mostrado realístico e adequado a unidades judiciárias.
Alguns casos concretos se tornaram exemplos para todo o País.
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1.17 PATRÍCIA REGINA PINHEIRO SAMPAIO

SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. A Constituição de
1988 e a disciplina da participação direta do Estado na
Ordem Econômica. In: LANDAU, Elena. Regulação jurídica do setor de energia elétrica. Rio de Janeiro: Lumen
Iuris, vol. 2, no prelo.
O texto aborda a extensão e os limites da participação direta do Estado na economia
de acordo com a Constituição Federal de 1988, comentando o processo de reforma do
Estado vivenciado nos anos 90. O artigo sustenta que o grau de participação direta do
Estado brasileiro na vida empresarial poderá variar ao longo do tempo, pois é amplo o
espaço de escolhas deixado pela Constituição ao legislador na matéria como, de resto,
deve sê-lo, já que a sociedade é dinâmica e suas preferências podem variar de acordo com
o momento histórico.
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1.18 PAULA WOJCIKIEWICZ ALMEIDA

WOJCIKIEWICZ ALMEIDA (P.), « Les limites
à l’intervention de l’État dans le marché: la portée des
décisions des tribunaux de l’UE et du Mercosur en droit
interne », in STORK (M.), COSTA (T. M.), CERQUEIRA (G.) (dir.), Les frontières entre liberté et interventionnisme en droit français et en droit brésilien: études de
droit comparé, ed. L’Harmattan, 2010.
Trata-se de uma obra que reúne contribuições de especialistas em direito comparado
francês e brasileiro sob o prisma da relação entre liberdade e intervencionismo estatal.
Diversas áreas envolvendo direito privado, público e internacional são tratadas sob a
ótica comparada.
O presente artigo, que visa avaliar os limites da intervenção do Estado no mercado por meio de uma análise do efeito das decisões dos tribunais da União Européia e
do Mercosul no direito interno, se inscreve nessa lógica. Pretende-se demonstrar que a
autonomia dos Estados membros nos mercados deve respeitar os imperativos europeus
e mercosulinos. Tanto a França quanto o Brasil devem guiar e limitar suas decisões no
que tange à política interna pelas disposições decorrentes do sistema de integração do
qual fazem parte. A margem de manobra estatal é diretamente relacionada à existência
de um sistema eficaz de solução de controvérsias, capaz de controlar a boa aplicação do
direito que emana das instituições comuns. Dois casos, “poissons sous taille” e “pneus”,
submetidos ao Tribunal de Justiça da União Européia e aos Tribunais do Mercosul respectivamente farão objeto de uma análise comparativa. Trata-se de situações nas quais
há descumprimento do direito europeu e mercosulino, que foram devidamente avaliadas
pelo sistema de solução de controvérsias de ambos os blocos. As conseqüências européias
do descumprimento estatal poderiam contribuir para enquadrar a autonomia estatal na
implementação do direito do Mercosul.
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1.19 PEDRO MIZUKAMI

MIZUKAMI, Pedro ; LEMOS, Ronaldo. From Free Software to Free Culture: the Emergence of Open Business.
In: Lea Shaver. (Org.). Access to Knowledge in Brazil:
new research in intellectual property, innovation, and development. Londres: Bloomsbury, 2010, p. 13-39.
O artigo tem por objeto a emergência dos chamados negócios abertos (“open business”) no Brasil. Trata-se de uma avaliação sobre as novas formas de produção e acesso à
informação, transformadas com o advento da internet. O artigo promove um estudo de
caso brasileiro através da análise da cena musical do Tecnobrega, ritmo do Estado do Pará
que constitui um exemplo peculiar de construção de modelos de negócio que flexibilizam
os conceitos tradicionais da propriedade intelectual.
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1.19 PEDRO MIZUKAMI

MIZUKAMI, Pedro; LEMOS, Ronaldo.Exceptions and
Limitations to Copyright in Brazil: a Call for Reform. In:
Lea Shaver. (Org.). Acces to Knowledge in Brazil: new
research in intellectual property, innovation, and development. Londres: Bloomsbury, 2010, p. 67-126.
O artigo oferece uma análise crítica da doutrina e da legislação brasileira sobre Direitos Autorais a partir do ponto de vista das exceções e limitações à proteção autoral. Essa
tutela deve, conforme argumenta o texto, respeitar um equilíbrio entre o estímulo à criação intelectual e o acesso ao conhecimento e à cultura. Para essa finalidade são estudados
casos práticos como a reprografia de textos em universidades e colégios, analisando-se os
efeitos de conhecidas campanhas contra a pirataria e a elaboração de iniciativas para contornar esse problema. São estudados ainda os casos envolvendo o compartilhamento de
arquivos e inserção de legendas em material protegido pelo direito autoral na internet. Ao
final são analisados os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional e as tentativas
de se implementar um novo regime de exceções e limitações aos direitos autorais.
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1.20 ROBERTO FRAGALE FILHO

FRAGALE FILHO, Roberto (2010). “Reconfigurações
profissionais da magistratura: um estudo (preliminar) a
partir da jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça”. In: CUNHA, José Ricardo (Org.). Poder Judiciário:
novos olhares sobre gestão e jurisdição. Rio de Janeiro
(RJ): FGV, p. 97-126.
O texto se assenta na hipótese de que as ações do movimento associativo nacional
junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) permitiriam identificar os contornos de
um processo de reconfiguração profissional da magistratura.
O autor propõe como moldura emergente da jurisprudência analisada do CNJ o
seguinte paradoxo: de uma banda, pretende-se que ela seja transparente, aberta, porosa
diante das demandas da sociedade, enquanto que, de outra banda, postula-se uma neutralidade ideológica, um distanciamento cognitivo, um insulamento social e uma imobilidade espaço-temporal que praticamente inviabilizam as possibilidades de concretização
das novas configurações profissionais.
O corpus jurisprudencial do CNJ analisado parece sinalizar para o seguinte embate
no interior da corporação que é o Judiciário: por um lado, a combinação de uma racionalidade objetiva com um amplo e efetivo controle de espaço-tempo e um insulamento
técnico (que até admite uma participação passiva no mundo) sinaliza para um intenso
processo de burocratização da profissão, ao passo que, de outro lado, essa mesma racionalidade objetiva acompanhada de um uso inteligente das novas tecnologias e um
protagonismo social traduz uma nova identidade funcional que em nada se alinha com
o modelo jupiteriano de juiz. A partir de tais aparentes contradições, o autor sugere que
se comece a pensar a reconfiguração profissional da magistratura, que mais que uma mudança institucional, significaria uma mudança em qualidade de exercício democrático
em nosso país.
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1.20 ROBERTO FRAGALE FILHO

FRAGALE FILHO, Roberto (2010). “Reflexiones sobre
mi experiência como bloguero amateur” In: GONZALO
A. Ramírez Cleves. Los blogs jurídicos y la web 2.0. para
la difusión y la enseñanza del derecho. Colômbia: Universidad Externado de Colômbia, p.249–272.
El texto articula un campo de investigación específico del mundo académico jurídico
(i.e., acceso a la justicia), con una “nueva” herramienta de comunicación aparecia inconmensurable. Por otra parte, a lo largo de las teleconferencias se surgirieron innúmeras
posibilidades investigativas, cuyos contenidos articulaban el Derecho con el proceso de
construcción de conocimiento, la expansión de los derechos humanos, el desarrollo de
uma ciudadanía digital y la reinvención de las prácticas pedagógicas de la enseñanza jurídica, entre otras cosas. En suma, una verdadera efervescencia en torno al mundo virtual.
El dilema que se planteaba entonces consistia en la definicíon del contenido de mi
ponencia:? insistir en la articulación entre blogs y acceso a la justicia o dejarme llevar por
la ebullición del debate y construir otro discurso posible? Difícil decisión, más aún si se
tiene en cuenta que todo esse espacio es una novedad. Al final el autor se dio cuenta que
podría resultar interesante reflexionar sobre su própria práctica de bloguero.

FGV DIREITO RIO

51

ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2010

1.21 RÔMULO SAMPAIO

SAMPAIO, R. S. R. Oportunidades de Fomento dos
Biocombustíveis Via Incentivos de Mercado em Face do
Marco Regulatório sobre o Clima. In: SARAIVA. Biocombustíveis — Fonte de Energia Sustentável? Considerações Jurídicas, Técnicas e Éticas. São Paulo, 2010. p.
146-162.
O fim do atual marco regulatório sobre o clima está próximo. A décima quinta edição da Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança
Climática e Protocolo de Quioto é o fórum de deliberação para um novo marco regulatório que entrará em vigor em 2013. Até a conclusão e entrega do presente artigo, nada
foi ainda decidido e a incerteza em relação ao regime jurídico pós-2012 permanece.
Logo, a exemplo do que ocorre atualmente, não há recepção expressa e diretriz sobre o
exato papel dos biocombustíveis como estratégia de mitigação dos efeitos das mudanças
climáticas.
Neste contexto, como o objetivo é o exame do caso brasileiro, o presente trabalho
se propõe a analisar como a questão dos biocombustíveis se insere nos mecanismos de
mercado do ordenamento jurídico do clima. Para tanto, foca nas oportunidades dos
biocombustíveis em face do mercado de crédito de carbono enquanto substituto de
combustíveis fósseis e reaproveitamento de biomassa. Em complemento, a análise busca
ir além e desenhar um cenário prospectivo para os biocombustíveis em face das incertezas em relação ao novo e iminente marco regulatório.
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1.21 RÔMULO SAMPAIO

SAMPAIO, R. S. R. Aspectos Jurídicos dos Mecanismos
de Mercado Como Instrumentos Auxiliares de Políticas
de Controle da Poluição. In: JURUÁ. Direito Socioambiental. Curitiba, 2010. v. 2, p. 197-211.
Em 2006 ocorreu uma importante alteração na legislação ambiental brasileira. A
Lei 11.284/2006 acrescentou o inciso XIII ao artigo 9º, da Lei 6.938/1981. Trata-se de
mais um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, qual seja, a utilização
de instrumentos econômicos. Dentre os especificamente listados, houve destaque para
a concessão florestal, a servidão e o seguro ambiental. Contudo, o referido inciso foi
mais ambicioso e previu também a possibilidade de utilização de “outros” instrumentos,
abrindo margem relativamente ampla para a criatividade dos responsáveis pelas políticas
públicas ambientais. Pela magnitude da alteração de concepção no ordenamento jurídico ambiental brasileiro, consoante será explorado pelo presente trabalho, não é exagero
afirmar que ela tenha passado praticamente desapercebida pela comunidade acadêmica
e operadores que militam na área.
A análise de todas as possibilidades de instrumentos econômicos não caberia num
único artigo, nem seria a pretensão do presente trabalho. Por isso, este trabalho pretende
focar nos mecanismos de mercado de emissões como auxiliares de políticas de controle
de poluição. A intenção é demonstrar como que, a partir de regras gerais de concepção,
mercados de emissões podem ser instituídos nos mais diferentes níveis de governabilidade ambiental: do internacional ao local. Dessa forma, o trabalho começa com a delimitação e identificação das noções básicas de concepção comuns aos programas existentes
de mercado de emissões. A seguir, o artigo propõe-se a uma reflexão da relação entre a
natureza e aspectos comuns dos programas de comércio de permissões para emissões, o
estado atual e as possibilidades de desenvolvimento de mercados no Brasil, considerando
a supracitada alteração promovida na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente pela
lei que instituiu o Serviço Florestal brasileiro e criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (Lei 11.284/2006).
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1.21 RONALDO LEMOS

MIZUKAMI, Pedro; LEMOS, Ronaldo. From Free Software to Free Culture: the Emergence of Open Business.
In: Lea Shaver. (Org.). Access to Knowledge in Brazil:
new research in intellectual property, innovation, and development. Londres: Bloomsbury, 2010, p. 13-39.
O artigo tem por objeto a emergência dos chamados negócios abertos (“open business”) no Brasil. Trata-se de uma avaliação sobre as novas formas de produção e acesso à
informação, transformadas com o advento da internet. O artigo promove um estudo de
caso brasileiro através da análise da cena musical do Tecnobrega, ritmo do Estado do Pará
que constitui um exemplo peculiar de construção de modelos de negócio que flexibilizam
os conceitos tradicionais da propriedade intelectual.

54

FGV DIREITO RIO

ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2010

1.21 RONALDO LEMOS

LEMOS, Ronaldo; MIZUKAMI, Pedro. Exceptions and
Limitations to Copyright in Brazil: a Call for Reform. In:
Lea Shaver. (Org.). Acces to Knowledge in Brazil: new
research in intellectual property, innovation, and development. Londres: Bloomsbury, 2010, p. 67-126.
O artigo oferece uma análise crítica da doutrina e da legislação brasileira sobre Direitos Autorais a partir do ponto de vista das exceções e limitações à proteção autoral. Essa
tutela deve, conforme argumenta o texto, respeitar um equilíbrio entre o estímulo à criação intelectual e o acesso ao conhecimento e à cultura. Para essa finalidade são estudados
casos práticos como a reprografia de textos em universidades e colégios, analisando-se os
efeitos de conhecidas campanhas contra a pirataria e a elaboração de iniciativas para contornar esse problema. São estudados ainda os casos envolvendo o compartilhamento de
arquivos e inserção de legendas em material protegido pelo direito autoral na internet. Ao
final são analisados os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional e as tentativas
de se implementar um novo regime de exceções e limitações aos direitos autorais.
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1.22 RONALDO LEMOS

LEMOS, Ronaldo; et ali (orgs.). Três Dimensões do Cinema: Economia, Direitos Autorais e Tecnologia. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2010.
O cinema como todas as mídias, está mudando por causa da tecnologia. Três dimensões do cinema traz novas perspectivas para entender essas transformações, analisando
como o mercado se organiza e suas condições de competição. Também são abordados os
aspectos jurídicos dos direitos autorais na produção cinematográfica e a revolução nos
modelos de negócio produzida pelo cinema nigeriano, indústria audiovisual que ocupa
o primeiro lugar no mundo em número de produções. O livro propõe novos olhares e
metodologias para compreender o audiovisual.
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1.23 SÉRGIO BRANCO

BRANCO, Sérgio. “A produção audiovisual sob a incerteza da Lei de Direitos Autorais”. In Carlos Affonso
Pereira de; et ali (orgs.). Três Dimensões do Cinema: Economia, Direitos Autorais e Tecnologia. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2010, p. 81 e ss.
Com o surgimento célere de novas tecnologias, especialmente a partir da segunda
metade dos anos1990, a produção cultural deixou de ser monopólio de empresas especializadas para se democratizar no ambiente virtual. Como consequência, qualquer
pessoa com acesso à internet pode compor, produzir e remixar obras novas, tornando-as
disponíveis na internet. A lei de direitos autorais brasileira, ao disciplinar seu mecanismo
de limitações e exceções, prevê em que casos é possível o uso de obras alheias independentemente de autorização de seus titulares. Um desses casos determina que não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos
de obras preexistentes, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da
obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause
um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Se por um lado tal limitação sempre foi utilizada na publicação de textos, sua aplicação nas obras audiovisuais é
controvertida. O que se pretende com este artigo é uma reflexão acerca da possibilidade
de citar obras alheias em obras audiovisuais, valorizando uma interpretação legal a favor
de liberdade de expressão.
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1.24 SERGIO GUERRA

GUERRA, Sergio. In: Ministério Publico: reflexões sobre
princípios e funções institucionais. Discricionariedade no
Ministério Publico Balizamento e dever de Fundamentar.
Carlos Vinicius Alves Ribeiro (organizador). São Paulo:
Atlas, 2010.p. 357-382
O direito administrativo brasileiro foi construído observando a supremacia da Administração pública nas relações com os cidadãos. Com a difusão de ideias democráticas e
globalizantes, o direito administrativo, de viés econômico, não pode mais comportar-se
como antes.
Existe uma crise do direito administrativo pela falta de categorias/fórmulas que tragam respostas objetivas a essa nova fase, que clama pela justiça social, que deve levar em
conta aspectos econômicos, ambientais etc.
A primeira crise refere-se ao princípio da legalidade. O positivismo não resiste às necessidades cotidianas. Na busca da justiça no caso concreto há necessidade de não mais
opor a “realidade”ao “Direito”.
Diante disso, como identificar a compatibilidade entre os pilares de sustentação da
discricionariedade administrativa — oportunidade e conveniência— com o atual contexto jurídico-constitucional pós-moderno da função executiva estatal?
Se de um lado há uma tendência de se buscar a redução da discricionariedade na atuação do administrador público, de outro, a complexidade cotidiana impõe uma maior
atuação para a escolha administrativa.
Os fatores identificados acarretam na metamorfose da natureza pura da discricionariedade, impondo-se um controle e certo balizamento na atuação do Ministério Público,
que permita que sua legítima e necessária atuação na pactuação de termos de ajustamento
de condutas, por exemplo, seja mais objetiva e controlável.
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1.24 SERGIO GUERRA

GUERRA, Sergio. In: Novas categorias do Direito Administrativo Econômico. Poder Judiciário: Novos olhares
sobre a Gestão e a jurisdição. Jose Ricardo Cunha (Organizador) 1ª Ed. RJ Editora FGV, 2010. p.233-263
Trata-se, neste artigo, do objetivo da escolha regulatória descentralizada, vinculandoo à cessão de capacidade decisória sobre aspectos técnicos para entidades descentralizadas em troca da busca por credibilidade e estabilidade. A regulação estatal deixa de ser
assunto de governo, tornando-se prioridade de Estado.
A importância da escola regulatória foi detectada na conformação da garantia de
equilíbrio de um subsistema. Deve-se, por meio dela, buscar um planejamento preventivo dos subsistemas e, consequentemente, do sistema como um todo. Ainda, é necessário
perseguir a efetivação do fomento para seu correto desenvolvimento em bases sólidas,
firmes —além de estar atento à proteção dos subsistemas — com o fim último de ser tal
escolha apta a garantir os direitos fundamentais da sociedade e do indivíduo.
Apresenta-se, então, diante da doutrina publicista o desafio de enfrentar as heranças
do passado e que influenciam o presente, e estruturar um novo direito administrativo,
menos preocupado com rótulos, e que traga alguma resposta às demandas por uma nova
forma de atuação estatal executiva.
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1.25 THIAGO BOTTINO

AMARAL, Thiago Bottino do: “A doutrina brasileira do
direito ao silêncio — O STF e a conformação do sistema
processual constitucional”. In: CASARA, Rubens (Org.)
Estudos em homenagem ao Prof. Geraldo Prado. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2010.
Embora a definição de valores políticos por parte do Poder Judiciário seja potencialmente perigosa de modo geral — trazendo desequilíbrio para a harmonia dos Poderes
— ela se torna especialmente temerária quando, em matéria penal, se presta a ampliar os
poderes persecutórios do Estado em detrimento do indivíduo.
Assim, verifica-se que o discurso do medo e da necessidade de combate ao crime é
dirigido ao Poder Judiciário na forma de exigência de uma postura menos garantista e
mais condenatória. Propugna-se que, em determinadas situações, sejam afastadas garantias constitucionais cujo reconhecimento e aplicação no caso concreto constituam
empecilhos à desejada punição.
Essa postura não é a que se espera do Poder Judiciário quando se trabalha com a
perspectiva de um Estado Democrático de Direito. Cabe ao Judiciário o papel contra
majoritário de impor limites à soberania popular por meio da afirmação dos direitos
fundamentais.
Nesse contexto, sobressai a importância da garantia processual penal do direito ao
silêncio. Quando um Estado sucumbe à tentação autoritária de buscar o conhecimento
dos fatos e a prova do crime por meio do indivíduo acusado no processo, o homem é
reduzido à condição de objeto dos processos e ações estatais, deixando em segundo plano
a proteção de vários direitos ligados à dignidade humana.
O artigo, a partir do contexto construído acima, e de pesquisa elaborada pelo autor,
descreve o panorama do “direito ao silêncio” no cenário internacional e como o Supremo
Tribunal Federal vem se tornando protagonista da construção dessa garantia individual
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2.1 ANA TEREZA SCHLAEPFER SPINOLA

BOILO, G. SPINOLA, AT e DUZERT, Y. The Matrix
of Complex Negotiations case study: Negotiating with
the Chinese at a time of Crisis. Journal of US-Chine Public Administration, USA. v.7, n.2, p.25-33
Os autores aplicaram a metodologia da Matriz de Negociações Complexas, desenvolvida a partir de um trabalho conjunto entre FGV, Harvard Law School — Programa
de Negociações (PON) e ESSEC/IRENE — Paris, que utiliza a abordagem de ganhos
mútuos na negociação em diferentes contextos de uma organização em um estudo de
caso entre um grande importador brasileiro e seis produtores chineses das cidades de
Guangzhou, Pinghu e Hangzhou, em uma negociação que teve como cenário uma Feira
Mundial de Guangzhou (Cantão), no mês de outubro de 2008, em plena crise financeira
mundial. Os autores apresentaram os estágios do processo de negociação para o caso em
questão, e relacionou os dez elementos da Matriz de Negociações Complexas com os
valores morais que permeiam a estrutura da sociedade chinesa.
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2.2 ANTONIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO

PORTO, A. J. Maristrello. RIBEIRO, Gustavo. Política
Industrial: Oportunidade para Inovar com Responsabilidade. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, p 52-54,
agosto 2010.
O artigo tem por objetivo abordar a questão da Política Industrial na atual conjuntura
econômica e política. Partindo da discussão sobre qual deve ser o papel do Estado no
desenvolvimento industrial, que oscila de país em país, os autores se concentram no caso
brasileiro. Junto à Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), que acompanhado ao
atual discurso político a favor de uma intervenção estatal na indústria para atingir uma
produtividade socialmente desejável e a metas como “consolidar o Brasil como o maior
exportador mundial de proteína animal”, vêm resultados que dificilmente poderiam levar
a conclusões muito diferentes.
Atores criados para turbinar o desenvolvimento econômico brasileiro, como o BNDES, apoiando políticas como a PDP, tem se mostrado extremamente seletivos quanto
aos seus investimentos. Mesmo se, de acordo com a PDP, os investimentos para aumentar a produtividade industrial brasileira devem ser feitos de forma setorial, como o
exemplo da proteína animal, indeterminações causadas por pouca transparência e accountability tem transformado o BNDES em um ator extremamente específico quanto
a quem escolhe para emprestar dinheiro.
O argumento central do texto circula em torno da qualidade democrática de política
industrial. Explorando exemplos específicos, o artigo evidencia que essa carência vem
significando “rent seeking” de atores econômicos já capazes, por sua dimensão, de captar
capital privado sem a colossal e democraticamente fundamentada ajuda estatal, como
nos demonstram a Marfrig, Bertin, Brasil Foods, entre outras.
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2.2 ANTONIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO

PORTO, A. J. Maristrello. A Economia e o Direito do
Cadastro Positivo. Revista de Direito Empresarial, Curitiba, já com aceite, no prelo.
Algumas sociedades economicamente avançadas possuem algum tipo de agência de
informação de crédito (AIC), que coletam e armazenam informações sobre a condição
financeira dos indivíduos, incluindo seus históricos de pagamento de empréstimos e
contas. Antes de conceder ou aumentar o crédito, os potenciais credores consultam as
AsIC. Este artigo analisa os custos e benefícios oriundos da introdução, ou do reforço, de
uma AIC nestas sociedades. A criação e implementação de uma AIC reduz a assimetria
de informação entre credor e devedor e, portanto, reduz os custos de transação envolvidos na relação, aumentando a riqueza global. No entanto, o aumento do bem-estar
social depende principalmente de dois pontos: (i) a distribuição dos ganhos de eficiência
no mercado de crédito aos indivíduos e (ii) a perda de privacidade e outros custos recaindo sobre os indivíduos. Os ganhos de eficiência podem resultar em taxas de juros mais
baixos e maior acesso ao crédito, mas a estrutura de mercado pode determinar que esses
ganhos de eficiência sejam distribuídos apenas entre os bancos e as grandes empresas
de crédito. Além disso, existe ainda o custo da possível perda de privacidade e o custo
das falsas informações negativas inseridas na AIC. O desejo social da criação, implementação e desenvolvimento de uma AIC depende de como os ganhos de eficiência no
mercado de crédito serão distribuídos, aonde recairão os custos de falsas informações
negativas, e de quanta privacidade os indivíduos estão dispostos a abrir mão em troca de
melhores condições de crédito.
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PORTO, A. J. Maristrello. THEVENARD, Lucas. Externalidade e Função Social do Contrato. Economic
Analysis of Law Review, V. 1, nº 2, p. 192-209, Jul-Dez,
2010.

O Código Civil de 2002 inseriu formalmente no debate legal brasileiro a noção do
princípio da “função social do contrato”. O legislador não definiu em que consiste este
princípio e os tribunais, apesar dos esforços, têm alcançado pouco êxito no preenchimento deste vácuo. Ante ao debate, parece haver uma tendência entre os acadêmicos da
análise econômica do direito em buscar a normatização do princípio da função social do
contrato através da utilização de uma analogia com a racionalidade aplicada, pela economia, ao conceito das externalidades. Neste artigo, argüimos que essa analogia contribui
pouco para a diminuição do vácuo conceitual deixado pelo legislador brasileiro.
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2.3 CARLOS AFFONSO PEREIRA DE SOUZA

SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; et ali. “Responsabilidade civil na internet: uma breve reflexão sobre a experiência brasileira e norte-americana”, in Revista de Direito das
Comunicações, v. 1, 2010.
O artigo explora a questão da responsabilidade dos provedores de serviços na internet por atos de terceiros. Inicialmente, é abordada a evolução do problema no direito
brasileiro, a partir da discussão acerca de a responsabilidade dos provedores ser subjetiva
ou objetiva, tendo em vista dispositivos legais do Código Civil e do Código de Defesa
do Consumidor. A seguir, é analisada a experiência norte-americana sobre o assunto,
sendo apontadas as soluções propostas pelo Digital Millenium Copyright Act e algumas
decisões judiciais. Finalmente, detalha o debate sobre responsabilidade civil ocorrido
durante o processo de criação do chamado “Marco Civil” da Internet, no Brasil. O objetivo do “Marco Civil” é criar normas de regulamentação da internet em áreas específicas
e ainda não positivadas, como registro de acesso por parte do usuário, necessidade de
ordem judicial para a retirada do ar de conteúdo supostamente lesivo e, naturalmente,
responsabilidade civil dos provedores. Evita-se, assim, uma regulação da internet sob a
perspectiva criminal antes mesmo que as regras de direitos civil estejam suficientemente
delineadas.
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2.3 CARLOS AFFONSO PEREIRA DE SOUZA

SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; et ali. “Marco Civil
na Internet: uma questão de princípio”, in Revista PoliTICs nº 07, agosto, 2010, PP. 02/11.
O artigo aborda o processo de criação colaborativa do chamado Marco Civil da
Internet no Brasil. Como forma de obstar movimentos em prol de uma legislação que
priorizasse o aspecto penal na regulação de condutas desempenhadas online, o Marco
Civil traçou uma perspectiva de positivação de direitos fundamentais para a internet
brasileira. O artigo explicita quais foram as premissas da construção desse marco legal,
enfatizando seus princípios e objetivos. Na parte processual, o artigo explora a parceria
criada entre a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (SAL-MJ) e
o Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas
(CTS/FGV) para o desenvolvimento da plataforma de discussão do texto do Anteprojeto de Lei.
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2.4 CARLOS ROBERTO DE CASTRO JATAHY

JATAHY, C. R. C. Atribuições do Ministério Público
Brasileiro, Ferramentas da Cidadania. Revista do Ministério Público. Sindicato dos Magistrados do Ministério
Público de Portugal (Org.). Lisboa, n. 123, p. 197-210,
out/dez. 2010.
O constituinte de 1988 inovou ao tratar do Ministério Público Brasileiro, dando-lhe
tratamento peculiar na nova ordem jurídica brasileira. De conhecido persecutor criminal passou a deter nova identidade, como Agente de Transformação Social. Sua função
é utilizar o direito como instrumento de transformação da realidade social, fazendo com
que os fatores que ensejam e mantêm a injustiça social sejam eliminados. Objetivamente, pode-se afirmar que, devido ao crescimento da Instituição nestas duas décadas,
tornou-se destinatária de inúmeras novas atribuições (tanto na tutela individual quanto
na coletiva), decorrentes da edição de diplomas legislativos que aumentaram, em muito,
suas funções institucionais (por ex.: Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de
Defesa do Consumidor, Estatuto das Cidades, do Idoso e do Torcedor). Sendo assim,
conhecer o Ministério Público, suas funções e sua organização são premissas indispensáveis a quem se propõe a analisar as instituições políticas do Brasil contemporâneo, como
instrumentos de defesa da cidadania.
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2.5 DIEGO WERNECK ARGUELHES

ARGUELHES, Diego Werneck ; CANTISANO, Pedro
Jimenez. O Novo Constitucionalismo e a Judicialização
da Política Pura no Mundo. (Tradução de Artigo de Ran
Hirschl). Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n.251, p.139-178, 2010.
O Novo Constitucionalismo e a Judicialização da Política Pura no Mundo. Tradução
de Artigo de Ran Hirschl — “The New Constitutionalism and the Judicialization of Pure
Politics Worldwide”
Resumo texto original: “Despite the increasing prevalence of the judicialization of
politics — the ever-accelerating reliance on courts worldwide for addressing core moral
predicaments, public policy questions, and political controversies — academic discourse
addressing this phenomenon remains surprisingly sketchy. With a few notable exceptions, the judicialization of politics is often treated in a rather unrefined fashion as an
organic byproduct of the prevalence of rights discourse. It is sometimes confused with a
generic version of judicial activism, with little or no attention to the distinction between
reliance on courts for determining say, the scope of the right to fair trial, and reliance on
courts for dealing with watershed questions of nation building and collective identity
that lie at the heart of a nation’s self-definition. In this article, I chart the contours of the
latter aspect, or what may be called the judicialization of mega or pure politics.
I begin by distinguishing among three broad categories of judicialization: (1) the
spread of legal discourse, jargon, rules, and procedures into the political sphere and
policy-making forums and processes; (2) judicialization of public policy-making through “ordinary” administrative and judicial review; and (3) the judicialization of “pure
politics” — the transfer to the courts of matters of an outright political nature and significance including core regime legitimacy and collective identity questions that define
(and often divide) whole polities. I then illustrate the distinct characteristics of this latter
type of judicialization through recent political jurisprudence of courts and tribunals
worldwide. In the paper’s final part, I illustrate the significance of the political sphere’s
support as a necessary precondition for the judicialization of pure politics. These examples suggest that constitutional law is indeed a form of politics by other means”.
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2.6 FABIANA LUCI OLIVEIRA

Cunha, Luciana Gross. Bueno, Rodrigo De Losso Silveira. Oliveira, Fabiana Luci. Morita, Rubens. Pupo, Silvia.
(Agosto, 2010), Índice de Confiança na Justiça. Relatório
ICJBrasil — 2º Trimestre / 2010. 1ª Onda — Ano 2.
Uma questão que afeta profundamente o desenvolvimento econômico e social de um
país é a capacidade do Judiciário de se apresentar como uma instância legítima na solução
de conflitos que surgem no ambiente social, empresarial e econômico.
No caso brasileiro, a crise no sistema de Justiça não é um fenômeno recente. As
pesquisas mostram que, ao menos quanto à eficiência do Judiciário, no que diz respeito
ao tempo e a burocratização de seus serviços, a sua legitimidade vem sendo questionada desde o início da década de 1980. De lá para cá, e com maior intensidade a partir
de 2000, alguns trabalhos levantaram dados sobre as atividades do Judiciário, como o
número de processos novos e em andamento a cada ano. Com a reforma do Judiciário
aprovada em dezembro de 2004 e a criação do Conselho Nacional de Justiça em 2005,
tivemos alguns avanços na produção e publicação de dados sobre o Judiciário brasileiro,
nas suas mais diversas organizações e instâncias.
Apesar desses avanços, nenhuma dessas informações disponibilizadas mostram dados
objetivos sobre a forma pela qual o Judiciário brasileiro aparece como uma instituição
confiável em termos de eficiência, imparcialidade e honestidade.
Partindo da premissa de que essas informações representam uma das formas de indicar a legitimidade do Judiciário e de que essa última afeta de forma definitiva o desenvolvimento do país, o objetivo deste projeto é, através da criação e aplicação do Índice
de Confiança na Justiça no Brasil — ICJBrasil, retratar sistematicamente a confiança da
população no Poder Judiciário.
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2.6 FABIANA LUCI OLIVEIRA

CUNHA, Luciana Gross. BUENO, Rodrigo De Losso
Silveira. OLIVEIRA, Fabiana Luci. MORITA, Rubens.
PUPO, Silvia.(Novembro, 2010), Índice de Confiança
na Justiça. Relatório ICJBrasil — 3º Trimestre / 2010. 2ª
Onda — Ano 2.
Retratar a confiança do cidadão em uma instituição significa identificar se o cidadão
acredita que essa instituição cumpre a sua função com qualidade, se faz isso de forma
em que benefícios de sua atuação sejam maiores que os seus custos e se essa instituição é
levada em conta no dia-a-dia do cidadão comum.
As situações hipotéticas foram construídas com o objetivo de procurar relacionar
conflitos nos quais a população dos centros urbanos pode se envolver e que podem
suscitar processos na Justiça Comum, deixando de fora as questões relativas à área penal, quando as pessoas envolvidas não têm liberdade de decidir se procuram ou não o
Judiciário. Assim foram elaborados casos envolvendo: direito do consumidor, direito de
família, direito de vizinhança, direito do trabalho, um caso envolvendo o poder público
e um caso relativo à prestação de serviço. Também houve um esforço para criar situações
nas quais pessoas com rendas diferentes pudessem se envolver e situações em que os
entrevistados ocupassem posições diferentes nos diversos conflitos. Assim, por exemplo,
em uma das situações o entrevistado é o consumidor, sendo a parte mais fraca no conflito e em outra situação o entrevistado é o contratante na relação de prestação de serviço,
sendo a parte mais forte.
Com o objetivo de produzir uma medida de acesso à Justiça os resultados apresentados no cálculo do ICJBrasil é acompanhado por questões sobre a efetiva utilização do
Poder Judiciário pela população.
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2.7 FELICIANO DE SÁ GUIMARÃES

CEPALUNI, G.; GUIMARÃES, F. S.. Os Discípulos e
o Rei: em busca de uma concepção rawlsiana de justiça
internacional. Revista de Sociologia e Política (UFPR.
Impresso), vol. 18, n. 37, 2010., pág. 59-73
Neste artigo sustentamos que alguns “discípulos” de John Rawls, refletindo sobre
princípios de justiça internacional, apresentam uma posição mais consistente com o espírito da obra “Uma Teoria da Justiça” do que o seu próprio autor. Charles Beitz e Thomas Pogge defendem mecanismos de justiça distributiva internacional mais condizentes
com o cosmopolitismo do “princípio da diferença” da obra “Uma Teoria da Justiça” do
que Rawls em “O Direito dos Povos”. Em síntese, Beitz e Pogge são mais fiéis ao espírito
cosmopolita por três razões: a crença em uma comunidade global de co-cidadãos dentro
de uma estrutura institucional internacional; a idéia de que a produção global de recursos coletivos deve ser redistribuída a partir de um princípio distributivo denso; e, por
fim, a defesa de que a redistribuição somente pode ser justa se exigir reformas morais das
instituições internacionais (FMI, OMC, Banco Mundial, etc.) para melhorar as condições de vida dos indivíduos mais pobres ao redor do globo.
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GUIMARÃES, F. S.; LACERDA, Gustavo de Biscaia;
GUIMARÃES, Dalton. (Tradução/Artigo). PUTNAM,
Robert. Diplomacia e Política Doméstica: a lógica dos
jogos de dois níveis. Revista de Sociologia e Política,
Curitiba: Editora da UFPR, vol. 18, n. 31, 2010. pág.
147-174.
A política doméstica e as relações internacionais com freqüência são inextricavelmente vinculadas; todavia, as teorias existentes (particularmente as estatocêntricas) não
levam adequadamente em considerações tais vínculos. Quando os líderes nacionais devem obter as ratificações (formais ou informais) dos membros de seus parlamentos para
um acordo internacional, seus comportamentos em negociações refletem os imperativos
simultâneos tanto de um jogo de política doméstica quanto de um jogo de política
internacional. Usando exemplos de cúpulas econômicas ocidentais, das negociações do
Canal do Panamá e do Tratado de Versalhes, dos programas de estabilização do Fundo
Monetário Internacional, da Comunidade Européia e de muitos outros contextos diplomáticos, o artigo oferece uma teoria da ratificação. Ele enfatiza o papel das preferências,
coalizões, instituições e práticas domésticas, das estratégias e táticas dos negociadores,
da incerteza, das reverberações domésticas das pressões externas e o papel dos interesses
do negociador-chefe. Essa teoria de “jogos de dois níveis” também pode ser aplicável a
muitos outros fenômenos políticos, tais como a dependência, os comitês legislativos e as
coalizões multipartidárias.
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ASENSI, Felipe Dutra ; PINHEIRO, Roseni. Apresentação: Desafios e estratégias de efetivação do direito à saúde. Physis (UERJ. Impresso), Rio de Janeiro, v. 20, p.
15-17, 2010.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é fruto de exaustivos
debates entre diversos atores. Esta Constituição representa o resultado de lutas de anos,
que culminam na garantia de direitos sociais e coletivos. O direito à saúde recebeu destaque no texto constitucional ao ser construído como um serviço de relevância pública,
que se caracteriza como essencial para o exercício de outros direitos, sobretudo o direito
à vida. A Constituição consolidou demandas sociais relevantes nesta seara, a exemplo
dos princípios e das regras específicas do campo da saúde, tais como descentralização,
integralidade, participação etc. No cenário contemporâneo, observa-se o crescimento do
papel de instituições jurídicas e de participação no processo de formulação, execução e
fiscalização das políticas de saúde. Isso produz arranjos e estratégias das mais variadas e,
inclusive, diversas formas de associação entre tais instituições. Juízes, promotores de justiça, conselheiros de saúde e representantes de associações estabelecem, constantemente,
sinergias e aproximações de seus saberes e práticas, que atuam na efetivação do direito à
saúde e implementação de políticas públicas. Assim, buscou-se desenvolver uma postura
de estranhamento e problematização dos mecanismos de efetivação de direitos no Brasil
e, em especial, do direito à saúde, cujos dilemas configuram pontos de tensão que se
travam entre (a) consenso e decisão; (b) entre direitos e mecanismos de sua efetivação;
(c) e as relações entre Estado/sociedade/instituições jurídicas.
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ASENSI, Felipe Dutra. Judicialização ou juridicização?
As instituições jurídicas e suas estratégias na saúde. Physis
(UERJ. Impresso), Rio de Janeiro, v. 20, p. 33-55, 2010.
A história da formação do campo da saúde no Brasil foi feita de incontáveis disputas. Em 1988, a Assembleia Constituinte, no rastro do processo de redemocratização
do país, foi a principal arena desses embates, cujo resultado, lavrado na Carta Magna,
apontava finalmente para a transformação das políticas sociais no Brasil. Obtivemos o
direito de cidadania como estatuto essencial de nossa nacionalidade, e o direito à saúde
como princípio de cidadania. No contexto de efetivação de direitos, observa-se a discussão sobre as instituições jurídicas, com especial destaque para o Ministério Público,
Defensoria Pública e Judiciário. Observa-se que a efetivação do direito à saúde envolve
a preservação da continuidade das políticas públicas por meio do diálogo. Deste modo,
os conflitos políticos sofrem muito mais uma juridicização (conflitos são discutidos sob
o ponto de vista jurídico) do que uma judicialização (ao máximo, se evita levá-los ao
Judiciário), pois a intenção consiste em evitar a via judicial e adotar múltiplas estratégias
e pactuações extrajudiciais. A possibilidade de atuar de forma independente permite o
destaque político do MP como mediador na saúde. A própria ideia de direito à saúde
passa a receber um novo significado, que engloba um caráter interdisciplinar, o que
amplia as possibilidades de atuação do MP em sua garantia e auxilia na própria defesa
de uma política de saúde duradoura que vise a aproximar o mundo do direito do mundo
dos fatos.
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ASENSI, Felipe Dutra. Pautas para la argumentación
jurídica contemporánea. Gaceta Constitucional, Peru
(Lima), v. 31, p. 291-306, 2010.
En lo cotidiano, observamos diversas situaciones donde los argumentos son decisivos para la toma de decisiones e inclusive para persuadir a nuestros interlocutores.
Diariamente, lós individuos traban relaciones en contextos argumentativos de los más
variados en el tiempo y en el espacio, lo que amplía y refuerza las posibilidades e interacciones a desarrollarse en las más diversas situaciones de la vida social. Actualmente,
el papel de la argumentación em la vida cotidiana se encuentra relacionado al proceso
de “desencantamiento del mundo”, que fue ampliamente descrito por Max Weber. La
idea de “desencantamiento”, en líneas generales, implica reconocer el empleo de la racionalidad y de la ciencia en cuanto critérios de producción de conocimiento válido en
el mundo, sin apelar a cualquier justificativa sobrenatural o mística. En la medida en
que no se observa más, en el contexto contemporáneo, espacios productores de verdades universales, una transformación há operado en la vida de los individuos, Entre los
campos del conocimiento, el Derecho fue uno de los que más produjo concepciones y
discusiones respecto de la argumentación en el mundo contemporáneo. Diariamente,
los juristas son llamados a lidiar con contextos argumentativos de diálogo, y la definición
de decisiones en el ámbito del Derecho presupone ese tipo de orden institucional. La
argumentación jurídica no es solamente sobre el Derecho; va más allá. Esta consiste en
un complejo que extrapola los mecanismos jurídicos propiamente dichos. Sea desde el
punto de vista de los sujetos involucrados, sea desde el punto de vista de los contextos
en que la argumentación se desarrolla, se observa una pluralidad de bienes en que los
argumentos son presentados y se articulan en el mundo del Derecho. Esta pluralidad es
fundamental para que cualquier individuo transite por el campo jurídico.En el presente
artículo se presentan eficaces parâmetros prácticos; de ese modo, además de demostrar la
complejidad del campo jurídico, se exponen didácticamente las diversas situaciones en
que necesitamos de la argumentación y cómo podemos hacerlo exitosamente.
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ASENSI, Felipe Dutra; PINHEIRO, Roseni. Indo além
da judicialização: o Ministério Público e o direito à saúde.
Confluências, Niterói, v. 11, p. 27-68, 2010.
A Constituição de 1988 estabeleceu o direito à saúde como atributo fundamental da
cidadania por meio da ênfase na idéia de relevância pública, de modo a configurar a saúde
como um direito coletivo pertencente, portanto, não a sujeitos ou grupos específicos, mas
à toda coletividade. Para lidar com estas garantias, a Constituição rediscutiu a missão de
algumas instituições, dentre as quais destacamos o papel atribuído ao Ministério Público
(MP) e ao Poder Judiciário na defesa de direitos coletivos. Além disso, ainda se destacam
nesta seara os Conselhos de Saúde, esferas legítimas de participação da sociedade civil no
processo de formulação, execução e fiscalização das políticas de saúde. Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa qualitativa que utiliza conteúdos da filosofia e sociologia
jurídica e se operacionaliza mediante um estudo realizado no município de Porto Alegre
(RS) no período de 2005 e 2006 e com desdobramentos em 2007 e 2008. Para tanto, serviram como instrumentos as seguintes técnicas qualitativas de pesquisa social: entrevistas
com roteiros semi-estruturados, observação do cotidiano e análise de documentos institucionais. No tocante às instituições jurídicas, observa-se que há uma dificuldade de aproximação dos saberes e práticas vivenciados no cotidiano das relações que se estabelecem no
interior do MP e do Poder Judiciário, tendo em vista a especificidade das demandas em
saúde que lhes são apresentadas e as formas de garanti-las. O diagnóstico dos membros
do MP sobre o Judiciário apresenta um cenário conflituoso, pois: a) há juízes que evitam
julgar ações coletivas, já que a repercussão financeira para o Estado é grande; b) há tribunais relutantes em lidar com questões sociais e coletivas de forma não-conservadora, o que
dificulta a constituição de decisões inovadoras no campo do direito coletivo; c) há pouca
sensibilidade por parte do sistema judicial à especificidade da saúde, que requer celeridade
na resolução dos conflitos. Neste sentido, o MP tem se configurado de forma inovadora
como importante ator na garantia e consolidação desse direito. Constatou-se que, para
a concretização deste direito, o Ministério Público tem utilizado instrumentos extraprocessuais dinâmicos, tendo em vista a necessidade de resolução imediata de controvérsias.
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ASENSI, Felipe Dutra. O pós-positivismo é pós-positivista? Os limites da concepção juiz-centrada na teoria
contemporânea. Revista Jurídica da Faculdade Nacional
de Direito, Rio de Janeiro, v. 1, p. 77-92, 2010.
O contexto atual de efetivação de direitos nos indica, parafraseando Habermas, que
algo está mudando no horizonte do direito. Mas ao tratar de mudanças, devemos entender em que sentido elas operam no direito, ou pelo direito e, simultaneamente, em que
sentido elas operam no conteúdo valorativo do direito, ou apenas em sua estrutura formal.
O objetivo deste artigo é refletir sobre as transformações que o direito tem passado no
contexto contemporâneo em sua interface com a política, buscando estabelecer uma
reflexão crítica sobre como tais transformações ainda encontram-se respaldadas numa
concepção centrada na figura do juiz, através do qual orbitam as demais instituições
jurídicas e sociais. Para tal, serão destinadas discussões a três perspectivas contemporâneas da teoria do direito (Dworkin, Posner e Estudos de judicialização) que, por mais
que sejam heterogêneas e distintas, produzem concepções centradas no juiz. Após, serão
apresentados os limites destas concepções juiz-centradas para pensar a atuação dos demais atores e instituições jurídicas e sociais, sobretudo no Brasil, buscando-se evidenciar
os limites do pós-positivismo e dos estudos de judicialização na compreensão do efetivo
papel de tais atores e instituições. Por fim, serão realizadas ponderações a respeito das
críticas à centralidade do juiz, de modo a propor alternativas teóricas e metodológicas
que apontem para uma alternativa analítica: a juridicização das relações sociais.
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ASENSI, Felipe Dutra. Resgatando os Advogados nas
Reflexões Jurídicas: propostas e críticas. Revista do Instituto dos Advogados Brasileiros, Rio de Janeiro, v. 6, p.
24-28, 2010.
O Brasil foi construído por juristas, sobretudo os advogados. Porém, de grandes protagonistas da cena nacional, os advogados foram transformados em atores de bastidores.
No cenário contemporâneo brasileiro, os olhares da academia a respeito dos pressupostos e características da prática advocatícia são praticamente inexistentes se comparados
às reflexões e
pesquisas sobre o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Os
advogados
foram reduzidos teórica e metodologicamente a atores que mobilizam argumentos
jurídicos presumidamente conhecidos pelos demais atores, sendo necessário para reforçar tais argumentos, inclusive, que estejam neles contidos o entendimento destes demais
atores, e não os do próprio advogado. No âmbito da advocacia, a prática extrajudicial
é fundamental e, muito além, bastante fecunda. A extrajudicialidade permite o desenvolvimento pleno da criatividade e autonomia, pois o advogado não mais se encontra
vinculado à reprodução de entendimentos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria
Pública, etc; ele pode ir além. Em muitos casos, o âmbito extrajudicial pode servir como
canal para a construção conjunta de entendimentos e concepções com estas instituições
num contexto de maior simetria. Este “mundo para além do processo” permite ao advogado a romper barreiras, pensar em inovações criativas, estabelecer novos parâmetros
e referenciais de atuação, e estratégias mais adequadas para a efetivação dos direitos e
garantias de seus patrocinados. Trata-se da possibilidade de livremente agir sem amarras,
exceto as de sua consciência e da ética profissional, em prol da consecução da valorizada
paz social. São exemplos evidentes desta frutífera extrajudicialidade as atividades de consultoria que prestam o advogado, a criação de estratégias de mediação, a implementação
de canais de comunicação com as demais instituições, etc. O processo judicial não é — e
não pode ser — a única forma de efetivação de direitos, sob pena de um reducionismo
teórico, metodológico e, principalmente, profissional.
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ASENSI, Felipe Dutra. Physis — Revista de Saúde Coletiva — Volume especial “O SUS e o Direito à saúde”. Rio
de Janeiro: CEPESC/UERJ, 2010 (Editor convidado).
O tema que compõe esta edição teve seu debate iniciado no Simpósio Nacional sobre
os Desafios e Estratégias de Efetivação do Direito à Saúde, promovido pelo LAPPIS/IMSUERJ, com apoio do CNPq e OAB-RJ, que buscou refletir sobre esses diferentes arranjos,
estratégias e processos de efetivação do direito à saúde. Para compor o dossiê desta edição,
foram reunidos artigos que tinham como questão norteadora a tarefa de realizar uma reflexão crítica, multidisciplinar, a partir de dois eixos analíticos específicos, mas não excludentes
entre si. O primeiro eixo traz o questionamento sobre os mecanismos de produção de discursos políticos e jurídicos que atuam decisivamente não somente na construção de sentidos
sobre como se deve efetivar o direito à saúde pelo Estado, mas também na própria abertura
à participação de outros atores de forma democrática e cidadã. A ideia é discutir as implicações das políticas de saúde no Brasil, como processo dialético de inclusão e exclusão como
fundamentos das intervenções estatais, deslindando os limites da concepção tradicional de
direitos sociais, a qual necessita ser superada. O segundo eixo, por sua vez, visa a refletir
sobre o trâmite decisório no campo da saúde a partir de processos de judicialização e suas
alternativas institucionais. Tendo em vista que o consenso se configura como uma estratégia
privilegiada para a efetivação de um direito desta natureza, como é possível, então, lidar com
o momento da decisão judicial? Daí que os textos que se seguem trazem reflexões acerca das
tensões que se estabelecem entre os consensos construídos na interface Estado-sociedadeinstituições jurídicas, que necessitam, no entanto, de um momento decisório post-facto para
sua implementação.
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SAUERBRONN, J. F. R.; AYROSA, E. A. T. Sobre Convergência e a Prática Metodológica do Interacionismo Interpretativo na Pesquisa Acadêmica de Marketing. Revista
de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 14, n. 5,
pp. 854 — 870, set/out. 2010.
Muitos fenômenos de marketing e do comportamento do consumidor não são observáveis dentro de uma perspectiva hipotético-dedutiva, e permanecem sem investigação,
seja por falta de interesse da comunidade acadêmica, seja devido às carências metodológicas. Neste artigo realizamos uma discussão metodológica, na qual apresentamos nossa
experiência com a utilização do Interacionismo Interpretativo em pesquisa acadêmica de
marketing e suas consequências metodológicas práticas. Apresentamos as posições ontológica e epistemológica da pesquisa e mostramos como utilizamos o método do Interacionismo Interpretativo. Esta opção demonstrou ser adequada à forma de investigação,
organização e operação propostas na tese. Mesmo sendo necessárias algumas adaptações,
o Interacionismo Interpretativo ofereceu uma solução aplicada aos problemas de análise
dos volumosos dados resultantes da abordagem qualitativa. Ao retratar essa experiência
na condução de uma pesquisa de marketing de caráter interpretativo, esperamos oferecer
maior compreensão a respeito desta orientação e incentivar mais pesquisadores a adotarem opções semelhantes.
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BARROS, D. F.; SAUERBRONN, J. F. R.; DARBILY,
L.; COSTA, A. M.; AYROSA, E. A. T. Pirataria, não! Resistência. Um Estudo sobre as Práticas de Resistência do
Consumidor Brasileiro de Música Digital. Comunicação,
Mídia e Consumo, São Paulo, v. 7, p. 125-151, 2010.
Dentro do contexto das mudanças tecnológicas que afetaram a indústria fonográfica,
o objetivo deste estudo é contribuir para a melhor compreensão a respeito de como os
consumidores de música digital percebem e entendem o “consumo ilegal” de música por
meio da “pirataria virtual”. A partir de uma abordagem qualitativa, baseada no referencial de resistência do consumidor, foram identificadas quatro formas de resistência: 1)
força de oposição ao mercado; 2) agência do consumidor; 3) “saída”; e 4) divergência
diante da prática do mercado.
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SAUERBRONN, J. F. R. Pirataria e download como
comportamento desviante e as técnicas de neutralização
usadas pelo consumidores. Revista Gestão e Sociedade
CEPEAD/UFMG vol. 4, nº 8, Maio/Agosto 2010
Apesar do crescimento na venda de música digital, pesquisas apontam que 95%
dos downloads musicais não pagam direitos autorais. As tecnologias de download e
compartilhamento são geralmente apontados como responsáveis pelo fenômeno chamado de pirataria pela indústria fonográfica, colocando na mesma categoria pessoas
físicas e jurídicas, vendedores e usuários. A indústria classifica download como crime,
um comportamento desviante do ideal social e econômico. Este trabalho busca dar voz
ao consumidor, ao tentar compreender suas percepções e estratégias de neutralização de
tal comportamento desviante.
Para tanto, foram realizados quatro grupos de foco com jovens “downloaders” com
o objetivo de verificar a relação desses consumidores com a música, a identificação de
comportamentos desviantes e a descrição das Técnicas de Neutralização utilizadas. Os
dados foram analisados segundo a Análise de Discurso e os resultados mostraram oito
maneiras dos consumidores justificarem ‘maus comportamentos’, representando a ampliação de duas das categorias apresentadas pela literatura.
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GONÇALVES, Guilherme L. Rechtssoziologische Interpretationen des Rechtsdiskurs in Lateinamerika: eine
postkoloniale Kritik. Juridikum — Zeitschrift für Kritik/
Recht/Gesellschaft, Wien, n. 3, p. 311-322, novembro
de 2010.
Ziel dieses Aufsatz ist es, ausgehend von der postkolonialen Studien ein analytisches
Schema zum Verständnis der sozialen Rolle des Rechtsdiskurs in Lateinamerika zu entwickeln. Bei diesem hier skizzierten Vorhaben geht es nicht um die epistemologischen
Grundlagen des dogmatischen Denkens im Sinne einer Erkenntnistheorie. Vielmehr
handelt es sich um eine Untersuchung im Bereich der Rechtssoziologie. Die Relevanz
des sozialen Faktors bei der Wissensproduktion ist eine gemeinsame Problematik der
postkolonialen Studien und der rechtssoziologischen Forschungen. Es soll deshalb versucht werden, um den (Neo-)Kolonialismus als Analysekriterium in die soziologischen
Modelle einzubinden, die das Recht und der Rechtsdiskurs in Lateinamerika interpretieren. Zu diesem Zweck wird im ersten Abschnitt eine Übersicht zu den gängigen, von
der lateinamerikanischen Rechtssoziologie gegenwärtig angebotenen Diagnosen erstellt.
Danach werden im zweiten Abschnitt die möglichen Beiträge postkolonialer Ansätze
ermittelt.
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GONÇALVES, Guilherme L. Evolução e diferenciação
funcional do direito em Luhmann. Tempo Social — Revista de Sociologia da USP, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 287291, junho de 2010.
O artigo busca descrever, à luz da teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann, as
condições evolutivas necessárias para a estabilização do sistema jurídico moderno. Para
tanto, selecionou-se dois planos conceituais propostos pelo autor: a teoria da evolução
e a distinção certeza/incerteza. Ao combinar esses instrumentos analíticos, será possível
demonstrar a dinâmica e a complexidade do processo de diferenciação funcional do
direito na sociedade moderna.
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GONÇALVES, Guilherme L; FABIANI, Emerson R.
Saber e fazer no ensino do direito. Cadernos FGV Direito Rio — Educação e Direito, Rio de Janeiro, n. 4, p.
27-38, setembro de 2010.
Com base em uma visão macro-sociológica, o artigo busca problematizar o novo
papel e a função do profissional do Direito e, particularmente, do advogado brasileiro
que, a partir da abertura econômica iniciada nos anos 1990, deparou-se com padrões
internacionais elevados exigidos para sua atuação no mercado de trabalho. Contudo,
não encontrou, em instituições de ensino, estrutura e reflexão adequadas para o desenvolvimento dessas novas habilidades.
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FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda; LENNERTZ,
Marcelo; RANGEL, Tânia. El control de la administración judicial. ANUÁRIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO, ano XVI. KonradAdenauer — Stiftung: Montevideo, p. 467-486. 2010.
A redemocratização brasileira trouxe novas e maiores demandas ao Poder Judiciário.
Como conseqüência, durante os últimos anos reformas foram feitas de forma sucessiva
em sua estrutura institucional. Uma das mais significativas se refere à administração da
justiça. Administrar o Poder Judiciário não se restringe a colocar o serviço judicial a
disposição da população. Além disso, é preciso que esse serviço exteriorize os princípios
constitucionais administrativos, principalmente os da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade. Com essa finalidade se criou o Conselho Nacional
de Justiça (CNJ). Este artigo aborda os principais desafios enfrentados no processo de
institucionalização deste novo órgão. Desses desafios, os que hoje se mostram mais instigantes se referem à delimitação do lugar do CNJ como órgão de controle administrativo
da justiça em um sistema de competência intrajudicial. Dois casos recentes ilustram a
problemática enfrentada pelo CNJ e as conseqüências dessa diferenciação para sua legitimidade e do próprio Poder Judiciário.
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FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. A eficácia da lei
de recuperação de empresas. Conjuntura Econômica
(Rio de Janeiro), v. 64, n. 07, p. 74-75, jul. 2010.
Um grupo de pesquisadores, economistas e juristas, da Escola de Pós-Graduação em
Economia (EPGE) da Fundação Getúlio Vargas e da Direito Rio, se deram ao desafio de
avaliar a eficácia da nova lei de recuperação de empresas.
A análise sistemática da eficácia da lei — materializada com a pesquisa acima mencionada —, indispensável para o aperfeiçoamento legislativo e jurídico de um país, constata a eficácia de um dispositivo na nova lei de 2005, que proibiu pedidos de falências
para créditos inferiores a 20 salários mínimos, significando que um dos objetivos da lei,
que é restaurar o instituto da falência como solução para lidar com a realidade da insolvência, e não apenas a realidade da inadimplência da empresa, contribuiu para alcançar
um dos diversos fins idealizados pela Lei número 11.101/05.
Essa — entre tantas outras conclusões às quais a comentada pesquisa chegou — é
a maneira com a qual poderemos instrumentalizar um mecanismo de retroalimentação
legislativa de maior convergência.
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2.11 JOAQUIM DE ARRUDA FALCÃO NETO

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. Um novo marco
legal para o direito da moradia popular. Conjuntura Econômica (Rio de Janeiro), v. 64, n. 05, p. 63-65, maio 2010.
Como consolidar um regime constitucional onde a imensa maioria não pode ser
proprietária? Como implantar um estado democrático de direito sem o pleno direito da
propriedade da maioria?
A reinserção de territórios dominados pelo narcotráfico ao domínio público, por
meio de iniciativas de segurança pública como as Unidades de Polícia Pacificadoras
(UPPs), recolocou essas questões no centro do debate político da sociedade brasileira. Nas palavras do autor, “andava meio esquecido”, talvez pelo fracasso de iniciativas
de regularização de terras que, em épocas passadas, foram frustradas, como o Sistema
Financeiro Habitacional (SFH), de 1965, entre outros. Ou pode ter sido pela recente
inviabilidade crescente, em todos os sentidos, de o Brasil continuar fazendo sua história
sem dar uma solução eficiente e justa às perguntas do parágrafo anterior.
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FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. Não é verdade.
Conjuntura Econômica (Rio de Janeiro), v. 64, n. 02 p.
44-45, Fev. 2010.
Já houve época em que alguns brasileiros diziam que o que é bom para os Estados
Unidos era bom para o Brasil. Agora parece ser o contrário. Na recente crise financeira,
a regulação que tínhamos dos bancos, nos ajudou a bem sobreviver. Os Estados Unidos
sem regulação, quase se diluem. Quem afirma é o próprio Secretário do Tesouro de Bush
de então, Henry Paulson. Em Davos agora se prega para os outros países o que o Brasil
já faz há mais de uma década: controle maior dos bancos. Kopenhagen prega para os
países a preservação de seu meio ambiente, o Brasil tendo preservado o seu, melhor do
que os desenvolvidos.
É necessária uma legislação clara e imediata e ao mesmo tempo justa, sobre as candidaturas. A ideia de lista suja é incômoda, a começar pelo nome. Pode implicar em
pré-julgamento. Mas formas mais rigorosas que impeçam candidatos com alguma condenação no judiciário é indispensável. Como também seria oportuno que os tribunais
eleitorais publicassem, com fácil acesso à internet, lista de todos os candidatos com os
processos judiciais a que respondem e o seu estágio atual.
Informações de primeira necessidade para o livre convencimento do eleitor. Informar
com fatos não é pré-condenar. No fundo o responsável pelo mau Congresso é a má escolha do eleitor. Este o principal responsável. A hora de transformar esta crítica embutida na
pesquisa Sensus em ação é agora. O responsável pelo bom Congresso é também o eleitor.
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FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda.O futuro das
agências reguladoras. Conjuntura Econômica (Rio de Janeiro), v. 64, n.. 10, p. 53-57, out. 2010.
As agências reguladoras foram a solução encontrada, nos anos 60, para as tão freqüentes frustrações encontradas entre a combinação estado x mercado, ius societas x ius
imperium, lei x contrato, público x privado.
Embora o modelo ideal tenha vindo a oferecer eficiência operacional e imunidade à
partidarização política, criando uma barreira com a qual os brasileiros até então estavam
pouco acostumados entre racionalidade econômica e política, sua implementação levou
o debate sobre o futuro das agências a diagnosticar dois problemas, compreendidas nas
seguintes perguntas que o autor propõe no texto, quais sejam: como implantar uma delegação de poderes sem que isto implique na progressiva redução da representatividade
política nas decisões regulatórias? e como delimitar competência e responsabilidades de
inevitáveis múltiplos reguladores de modo a maximizar a eficiência da prestação privada
de serviços públicos?
O autor propõe que o debate acerca das agências reguladoras, e seu futuro no Brasil,
deve responder a tais indagações para levarmos adiante, como sociedade, nossa “tarefa
civilizatória”.
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FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. Mais análise e
menos doutrina. Cadernos FGV Direito Rio — Educação e Direito, Rio de Janeiro, n. 4, p. 57-60, setembro
de 2010.
“Mais análise e menos doutrina” é o nome da palestra que Gilberto Freyre pronuncia
na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Mas o que quis dizer? Ou, melhor,
o que quis criticar? Mais do que se meter nos problemas da cultura jurídica decadente
no Brasil dos bacharéis da época, que monopolizavam o controle do comportamento
social brasileiro e a produção do comportamento social brasileiro, o autor do consagrado
“Casa Grande & Senzala” foi além: escreveu um livro diante do qual deve-se ter uma
atitude criticamente construtiva sobre o pensamento social brasileiro.
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2.12 LEANDRO MOLHANO RIBEIRO

RIBEIRO, Leandro Molhano, PEIXOTO, Vitor, BURLAMAQUI, Patrícia de Oliveira. Processo Decisório e
Inovação Institucional no Presidencialismo de Coalizão:
um estudo a partir da gênese das agências reguladoras no
Brasil. Revista de Direito Administrativo., v.251, p.99 —
124, 2010.
O artigo descreve o processo de negociação política entre os atores do executivo
e do legislativo que compunham a coalizão de governo responsável pela elaboração e
implementação das agências reguladoras independentes no Brasil: Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Agência
Nacional de Petróleo (ANP). Analisa-se, especificamente, como os atores relevantes da
coalizão de governo, agindo no marco institucional que caracteriza o “presidencialismo
de coalizão” e imersos no contexto da Reforma do Estado nos anos 1990, concederam
independência e controle democrático a essas três agências, características estas consideradas necessárias à inovação institucional a ser instituída na regulação econômica
do país. De forma geral, o presidencialismo de coalizão permite a “absorção” de atores
pertencentes a instâncias institucionais distintas, eliminando, assim, o que a primeira
vista poderia se constituir em vetos institucionais dados pela separação dos poderes. A
superação do veto institucional, no entanto, depende, em alguma medida, de interações
e negociações que garantam a “coesão” interna dos atores governistas e impedir que
possíveis divergências resultem em dissidências que se configurem vetos. Sustentamos,
através da análise de entrevistas semi-estruturados com atores chaves que participaram
da elaboração da Aneel, Anatel e ANP, que as comissões no Congresso Nacional podem
(e foram) utilizadas pela coalizão de governo como arena de coordenação e solução de
divergências internas ao poder executivo.
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2.13 LUIZ GUILHERME MORAES REGO MIGLIORA

MORAES REGO MIGLIORA, LUIZ G. et al. Decision
reveals new trend towards greater flexibility in employment relationships. International Law Office, Globe Business Publishing Limited, 7 de março 2010.
O artigo trata de decisão recente do Tribunal Superior do trabalho que declarou válida negociação coletiva que previa o pagamento de benefícios a trabalhadores nos termos
da lei que regula a participação em lucros e resultados sem a observância da freqüência
máxima de dois pagamentos por ano e do intervalo de seis meses entre cada pagamento
previstas em lei. Nesse caso, o Tribunal Superior do Trabalho optou por prestigiar a negociação coletiva em detrimento do próprio texto legal, abrindo importante precedente
para decisões futuras. Além disso, o Tribunal se posicionou contra os interesses Fo poder
executivo na medida em que possibilitou naquele caso que pagamentos mais freqüentes
e, portanto, capazes de complementar a remuneração corrente dos trabalhadores, fossem
realizados sem a incidência de contribuições previdenciárias. Essa decisão represente
uma posição nova do Tribunal Superior do Trabalho que tem sido de uma forma geral
conservador no trato dos limites das negociações coletivas, além de ter sempre mantido
uma certa fidelidade para com os interesses do governo.
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MORAES REGO MIGLIORA, LUIZ G. et al. Collective bargaining agreements: restrictions and conditions.
International Law Office, Globe Business Publishing Limited, 2 de junho de 2010.
O artigo trata de limitações aos direitos que podem ser flexibilizados através de acordos ou convenções coletivos. Com a generalização da idéia de que todos os direitos do
trabalhador podem se objeto de flexibilização por meio de negociações coletivas, esses
instrumentos passaram a ser utilizados com maior freqüência em busca de soluções que
nem sempre encontram respaldo nas leis trabalhistas. O Tribunal Superior do Trabalho,
em diversas oportunidades, se posicionou contra a possibilidade de se modificar direitos
previstos em lei ou principalmente na constituição através de negociações coletivas. O
artigo chama a atenção para o fato de que há direitos do trabalhador que não podem
ser flexibilizados nem mesmo através da negociação coletiva adequadamente conduzida
e registrada em acordo ou convenção coletiva. Isto decorre do fato de que há direitos
plenamente indisponíveis. O Tribunal Superior do Trabalho tem consistentemente se
manifestado, especialmente em casos que têm como objeto a flexibilização de regras
atinentes à segurança e à saúde do trabalhador.
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MORAES REGO MIGLIORA, LUIZ G. et al. Labour
Ministry issues rules on health and safety conditions for
offshore workers. International Law Office, Globe Business Publishing Limited,, 2 1 de julho de 2010
Com o aumento da relevância das atividades ligadas à exploração de petróleo, especialmente aos casos de exploração em alto mar e em localidades de difícil acesso, como
é o caso do pré-sal, tem-se verificado uma maior preocupação com as atividades que são
desenvolvidas por trabalhadores no regime da Lei 5811/72 que autoriza jornadas de trabalho mais longas (de até doze horas por dia) em condições de periculosidade. O artigo
trata de nova regulamentação expedida pelo Ministério do Trabalho sobre condições de
segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos nessas atividades e sobre a possibilidade
de inspeções de segurança, exigências de registros sobre medidas de segurança e até de
interrupção das atividades por parte dos empregados em caso de risco à sua segurança
ou saúde, devendo os responsáveis pela atividade ser tomar as medidas necessárias para
eliminar os riscos. Interessante notar que a regulamentação se destina também a plataformas de exploração de petróleo estrangeiras que vierem operar no país.
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MORAES REGO MIGLIORA, LUIZ G. et al. 180 days’
maternity leave to become mandatory right for all female
employees International Law Office, Globe Business Publishing Limited,, 22 de setembro de 2010
O artigo trata da licença maternidade que desde a Constituição Federal de 1988 é
de cento e vinte dias e o empregador se ressarci dos custos relativos aos pagamentos realizados para a empregada nesse período através de deduções desses valores, observados
os limites aplicáveis, de contribuições previdenciárias futuras. Além disso, a empregada
gestante tem o direito a estabilidade desde a data em que confirmada a gravidez e até
cinco meses após o parto. A partir da edição da Lei 11.770/2008, empresas passam a
poder estender o período de licença maternidade para 180 dias, desde que preencham
certos requisitos. Nesses casos, empresas no regime de lucro real de tributação de pessoas
jurídicas podem deduzir integralmente do imposto a pagar o valor despendido com
essa extensão da licença maternidade. Na realidade, se trata de um incentivo fiscal do
governo para que a licença seja aumentada em cinqüenta por cento passando a ser de seis
meses e não mais de quatro meses.
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MORAES REGO MIGLIORA, LUIZ G. et al. Possibilities for arbitrating labour disputes. International Law
Office, Globe Business Publishing Limited,, 20 de outubro de 2010
O artigo trata da questão da possibilidade de.disputas entre patrões e empregados
decorrentes da alegada inobservância de leis trabalhistas serem objeto de arbitragem.
A discussão é relevante considerado a crescente utilização de arbitragem para a solução
de questões de ordem comercial e civil com reconhecido sucesso. No caso de questões
trabalhistas, por muito tempo se defendeu que o caráter de ordem pública dos direitos
tutelados nessas disputas a impediria a sua resolução por uma corte arbitral. A posição
das empresas e do judiciário sobre o tema tem sido relutante e desconfiada, como ocorre
na maioria dos casos em que se pretende introduzir novidades em um sistema consolidado. O artigo, entretanto, comenta decisão recente do Superior Tribunal do Trabalho
que julgou improcedente reclamação trabalhista com base no fato de que o tema já
tinha sido resolvido por uma corre arbitral. Essa decisão fortalece a interpretação de que
a inexistência de vedação à utilização de arbitragem em disputas trabalhistas torna essa
alternativa viável.
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2.14 MARCELO LENNERTZ

FALCÃO, Joaquim; LENNERTZ, Marcelo; RANGEL,
Tânia Abrão. El control de la administración judicial.
In: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano,
Montevideo, 16º año, pp. 467-485, 2010.
O artigo aborda os principais desafios enfrentados no processo de institucionalização
do Conselho Nacional de Justiça, desde a sua criação até os dias de hoje. E, dentre vários
desafios, os que hoje se mostram mais instigantes dizem respeito à delimitação do lugar
do CNJ como órgão de controle administrativo da Justiça num sistema de concorrência intra-judicial — ou seja, a questão de como se institucionalizar no interior de um
sistema de competências concorrentes. A determinação destes limites implica definir a
competência do CNJ. Dois casos recentes ilustram a problemática enfrentada pelo Conselho e as conseqüências dessa diferenciação para sua legitimidade e do próprio Poder
Judiciário.
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MORAIS, Rafael. Portos: Defesa da Concorrência em setores regulados. Revista Conjuntura Econômica, Rio de
Janeiro, v. 64 n. 2, p. 46-48, fev 2010.
O artigo aborda a importância de associar objetivos de concorrência na execução
das políticas regulatórias, dando como exemplo o setor de portos no Brasil. Enfatiza a
importância do planejamento da estrutura a ser criada para o setor pois ela determinará
as condições de concorrência não somente neste setor, mas em todos os mercados que
dependam do transporte portuário.
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MORAIS, Rafael. A Hora de quebrar patentes. Revista
Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 64 n. 4, p.
56-58, abril 2010.
O artigo discute a oportunidade de retaliação cruzada através da imposição de restrições aos direitos de propriedade intelectual cujos detentores sejam pessoas norteamericanas — opção concedida ao Brasil na decisão referente aos subsídios ao algodão
norte-americano. Propõe critérios claros para a intervenção neste sentido, em particular
com relação a patentes farmacêuticas.
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MORAIS, Rafael. Direito e Economia da litigância anticompetitiva. Revista Conjuntura Econômica, Rio de
Janeiro, v. 64 n. 11, p. 52-53, nov. 2010.
O artigo aborda de maneira interdisciplinar a questão concorrencial do abuso do
direito de petição com fins anticompetitivos, a chamada litigância predatória. Propõe
critérios objetivos e inovadores para a configuração do delito.
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2.16 ROBERTO FRAGALE FILHO

FRAGALE FILHO, Roberto (2010). “Aprendendo a ser
juiz”. In: Revista Ética e Filosofia Política, Juiz de Fora,
v.12, p. 98 — 108.
O presente artigo examina o debate em torno do perfil institucional e acadêmico
que as Escolas de Magistratura podem possuir. Para tanto, é necessário refletir sobre a
necessidade de tais escolas. Alguns autores sustentam que elas vêm a suprir um déficit
acadêmico herdado de um ensino superior precário. Mas a reflexão deve ir além, para,
enfim, conseguir responder às seguintes perguntas: escola para quê e escola para quem?
Escolas de juízes ou para juízes?
Escola para quê parte da premissa de que não é possível, ou é pouco provável, ensinar
a julgar. Então, além de aperfeiçoar um conhecimento prático, que se enquadraria na
ideia de um saber-fazer, as escolas judiciais deve também concentrar-se em um saber-ser.
Escola para quem se constrói com base em tipos ideais a partir dos dois atores de uma
Escola de Magistratura: o docente e o discente. A escola de juízes se caracteriza por um
professor “experiente” e um aluno “juiz iniciante”, ao passo que, a escola para juízes é
formada por um professor “titulado” e um aluno “candidato” à magistratura.
Com base nas perguntas acima mencionadas, o texto examina o caso do Escola de
Magistratura de Justiça e Trabalho do Estado do Rio de Janeiro.
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2.17 RÔMULO SAMPAIO

SAMPAIO, R. S. R., Regulating the Climate Change
Risk at the Local Level — The Denver Experience: Greenprint or Greenwash? Missouri Journal of Environmental Law & Policy, Saint Louis, USA, v. 17, n. 2, p. 356390, ago. 2010.
In the past decade, efforts on climate change mitigation strategies became not only an
issue dealt at the international level, but reached the local decision-making level. In the
U.S., perhaps due to the country’s lack of a more affirmative action in the international
negotiation process, municipalities were encouraged to move forward with progressive
mitigation commitments. The outcome of the 73rd Annual U.S. Conference of Mayors
in Chicago, 2005, reflected just that: 141 U.S. Mayors signed the U.S. Mayors Climate
Protection Agreement. This agreement established a goal for the participating cities of
a seven percent greenhouse gases reduction target. This quantified commitment in the
Mayor’s Agreement reflected that set forth for the U.S. in the 1997 Kyoto Protocol. After
the Mayor’s Conference, in 2006, Denver’s Mayor, John W. Hickenlooper, introduced
Greenprint Denver, constituting a set of public policies aimed at mitigating Denver’s
carbon footprint along the terms of the U.S. Mayors Climate Protection Agreement.
Against this background, this article examines Denver’s strategies in light of the risk
regulation theory. The ultimate goal is to analyze efficiency in Greenprint Denver based on
an in locus experience provided by Study Space Denver 2008. Because of the underlying
uncertainty on the causation between the best local climate change mitigation policy and
the real and concrete impact on a global environmental problem, this article argues that efficiency can only be measured procedurally. In that sense, considering local policies have the
potential to impact directly on people’s lives, both positively and negatively, whether they
are being efficient can either justify or fail to justify some of the burdens borne by groups of
local residents. Assuming science is not able to deliver with certainty the underlying information on the causation between what the top regulatory burden priorities are and the possible positive mitigation impacts on a range of global environmental natural disasters, this
paper, through the Denver Case Study, argues that ampler public participation increases
legitimacy, reduces asymmetric information, shares responsibilities over the final results of
any policy, and tends to be more efficient procedurally from a burden sharing perspective.
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SAMPAIO, R. S. R., Omissão pode ameaçar mercado
de biocombustíveis. Consultor Jurídico, São Paulo, 25/
out./2010.
Com a escalada dos preços do petróleo no início do século XX, os biocombustíveis
voltaram a ser objeto das políticas públicas nacionais e internacionais. E, sob a égide do
regime jurídico climático, tornaram-se rapidamente uma alternativa à dependência dos
combustíveis fósseis. Em virtude disso, estão sendo amplamente incentivados e produzidos na forma de etanol, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, e na forma de
biodiesel na Europa, Estados Unidos e Brasil.
Com a promulgação da Política Nacional sobre Mudança do Clima no final do ano
passado, Lei 12.187/2009, o contexto em que se insere a Política Energética Nacional mudou. Mudou porque a principal causa da intervenção antrópica no clima é a
utilização de combustíveis fósseis. Mudou também porque o Brasil assume, ainda que
voluntariamente, a meta de redução de gases de efeito estufa de aproximadamente 38%
em 2020. Logo, ainda que com as recentes descobertas do pré-sal, a substituição do
combustível fóssil por renovável no Brasil não pode ser postergada.
Aos reguladores da PNMC, portanto, caberá a difícil tarefa de fazer com que o Brasil
cumpra com a meta voluntária de redução dos gases de efeito estufa que assumiu perante
a sociedade brasileira e o mundo. Em tempo, a imposição da substituição da fonte combustível é medida que se impõe, ainda que diante dos potenciais da recém descoberta do
petróleo da camada do pré-sal.
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SAMPAIO, R. S. R., Leadership Challenges: Biofuels
and the 2009 Brazilian National Climate Change Policy
Act. Renewable Energy Law and Policy Review, Berlin,
Germany, n. 2, p. 169-179, 2010. (Blind — Peer Review).
Brazil has been a world leader in promoting biofuels since the 1970s and throughout
the 1980s, reacting at the time to high petroleum prices. During the first decade of the
21st century, with oil prices skyrocketing once again and a strong international consensus about the causes of global warming, biofuels policies in Brazil constitute a viable climate change mitigation tool. However, the recent discovery of large offshore oil reserves
has altered the domestic political environment and in 2009 a National Climate Change
Policy Act was passed without a single provision on a fuel switch policy that could reduce the country’s risk of future overdependence on fossil fuels. A regulatory strategy
to solve the lack of a specific provision in the Climate Act must take into account the
extended role envisioned for biofuels in the 1997 Energy Act. Such a provision should
be construed in light of the broad objectives set forth in the 2009 Climate Change Act
to be used as a legal limitation on the overexploitation and usage of those massive oil
reserves. Otherwise, depending on how the vast petroleum reserves are integrated into
Brazil’s national energy strategies, the country could risk endangering over three decades
of leadership promoting renewable energy sources.
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2.18 RONALDO LEMOS

LEMOS, Ronaldo; et ali. “Responsabilidade civil na internet: uma breve reflexão sobre a experiência brasileira e
norte-americana”, in Revista de Direito das Comunicações,
v. 1, Brasília: Ed. RT, 2010.
O artigo explora a questão da responsabilidade dos provedores de serviços na internet por atos de terceiros. Inicialmente, é abordada a evolução do problema no direito
brasileiro, a partir da discussão acerca de a responsabilidade dos provedores ser subjetiva
ou objetiva, tendo em vista dispositivos legais do Código Civil e do Código de Defesa
do Consumidor. A seguir, é analisada a experiência norte-americana sobre o assunto,
sendo apontadas as soluções propostas pelo Digital Millenium Copyright Act e algumas
decisões judiciais. Finalmente, detalha o debate sobre responsabilidade civil ocorrido
durante o processo de criação do chamado “Marco Civil” da Internet, no Brasil. O objetivo do “Marco Civil” é criar normas de regulamentação da internet em áreas específicas
e ainda não positivadas, como registro de acesso por parte do usuário, necessidade de
ordem judicial para a retirada do ar de conteúdo supostamente lesivo e, naturalmente,
responsabilidade civil dos provedores. Evita-se, assim, uma regulação da internet sob a
perspectiva criminal antes mesmo que as regras de direitos civil estejam suficientemente
delineadas.

108 FGV DIREITO RIO

ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2010

2.18 RONALDO LEMOS

LEMOS, Ronaldo; et alli; LAN: Houses: a new wave of
digital inclusion in Brazil. Information Technologies &
International Development Journal. University of Southern California Anneberg Press, edited by Georgia Tech,
2010.
O artigo trata das LAN Houses como local utilizado hoje pela maioria da população
brasileira para acessar a Internet. As LAN Houses, muito populares em toda a Ásia, e
anteriormente existentes apenas em localidades mais ricas do Brasil, se tornaram um
fenômeno que vem proliferando em comunidades periféricas, em especial nas favelas.
O artigo aponta também o potencial das LAN Houses no oferecimento de serviços de
interesse público, tais como suporte para o pagamento de contas, declaração anual de
imposto de renda, redação de currículo e até a busca online de emprego. Em vista desse
potencial e da infraestrutura já existente, há uma demanda clara por políticas públicas
que possam expandir essa nova onda de inclusão digital trazida pelas LAN Houses.
Nesse sentido, uma agenda positiva para as LAN Houses ajudaria a consolidar um dos
fenômenos de empreendedorismo mais interessantes e socialmente relevantes a ter lugar
no Brasil em muitos anos.
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2.19 SÉRGIO BRANCO

BRANCO, Sérgio; et ali. “Responsabilidade civil na internet: uma breve reflexão sobre a experiência brasileira e
norte-americana”, in Revista de Direito das Telecomunicações, v. 1, Brasília: Ed. RT, 2010.
O artigo explora a questão da responsabilidade dos provedores de serviços na internet por atos de terceiros. Inicialmente, é abordada a evolução do problema no direito
brasileiro, a partir da discussão acerca de a responsabilidade dos provedores ser subjetiva
ou objetiva, tendo em vista dispositivos legais do Código Civil e do Código de Defesa
do Consumidor. A seguir, é analisada a experiência norte-americana sobre o assunto,
sendo apontadas as soluções propostas pelo Digital Millenium Copyright Act e algumas
decisões judiciais. Finalmente, detalha o debate sobre responsabilidade civil ocorrido
durante o processo de criação do chamado “Marco Civil” da Internet, no Brasil. O objetivo do “Marco Civil” é criar normas de regulamentação da internet em áreas específicas
e ainda não positivadas, como registro de acesso por parte do usuário, necessidade de
ordem judicial para a retirada do ar de conteúdo supostamente lesivo e, naturalmente,
responsabilidade civil dos provedores. Evita-se, assim, uma regulação da internet sob a
perspectiva criminal antes mesmo que as regras de direitos civil estejam suficientemente
delineadas.
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2.20 SERGIO GUERRA

GUERRA, Sergio. Poder Judiciário e Meio Ambiente. Artigo
publicado na Revista Conjuntura Econômica, vol 64, p.7071, mar 2010.
O princípio da legalidade, pressuposto constitucionalmente, deveria, em teoria, subordinar a Administração Pública ao Direito. No entanto, no Brasil, especificamente em
questões ambientais, o protagonista vem sendo quase exclusivamente o Poder Judiciário.
Para o autor, o Projeto de Lei número 5226/2009, que visa modificar o Código Florestal em vigor (1965), de expectativa desenvolvimentista, não está trazendo ao Congresso Nacional o debate acerca da afirmação da não incidência das disposições do Código
Florestal no licenciamento de empreendimentos em áreas urbanas, o que cria insegurança jurídica, preocupação sempre presente muito no pensamento do empresariado
brasileiro.
O artigo comenta acerca dos possíveis desdobramentos que a falta de tal debate poderia gerar para o futuro do meio ambiente, e seus protagonistas, no Brasil.
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2.20 SERGIO GUERRA

GUERRA, Sergio. Limites do Poder Judiciário nas atividades desportivas. Artigo publicado na Revista Conjuntura
Econômica. V 64, n6, p 56-57, junho 2010
O Brasil se prepara para receber diversos eventos esportivos. O contexto gera, inevitavelmente, a seguinte pergunta: qual é o limite jurisdicional entre a justiça desportiva
e a comum?
A Constituição atual elevou o esporte a status constitucional, um direito de todos os
cidadãos brasileiros. A Lei Pelé (número 9.615/08), estabeleceu um verdadeiro subsistema desportivo, contendo normas gerais estruturantes para essa atividade.
Assim, com a criação de Comissões Disciplinares, Tribunais de Justiça Desportiva e
o Superior Tribunal Desportivo, em conjunção com o inciso primeiro do artigo 217 da
Constituição vigente, estabeleceu-se que o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à
disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva. Só no que se refere a matéria estritamente técnico-desportiva, como transferência de jogador de um time para outro. Crimes comuns praticados durante um evento
esportivo não escapam da jurisdição penal (outro subsistema), por exemplo.
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2.20 SERGIO GUERRA

GUERRA, Sergio. Novas Restrições à aquisição de Terras
por estrangeiros. Artigo publicado na Revista Conjuntura
Econômica. V 64 nº 9 p —50-51. 2010
Autoridades públicas brasileiras vêm cogitando a possibilidade de propor alterações
à Constituição da República de 1988 (CR/ 88), visando proibir a compra de terras brasileiras por estrangeiros, argumentando a defesa de interesses domésticos e da soberania
nacional, notadamente, a preservação de recursos naturais.
Assim, no dia 23 de agosto de 2010, a Consultoria-Geral da União (CGU, admitiu,
em parecer aprovado pelo Presidente da República, ser compatível com a CR/ 88 com a
Lei número 5.709/ 99, que restringe a aquisição de imóveis por empresas estrangeiras.
Em nome da segurança jurídica, é necessário perguntar “o que está valendo a partir
de agora?”, já que o parecer de 23 de agosto de 2010 impõe ainda mais — e novos—
limites ao investidor.
O presente artigo se desenvolve a partir dessa indagação.
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2.20 SERGIO GUERRA

GUERRA, Sergio. Redução da Discricionariedade Administrativa por Meio de Previsibilidade Técnica. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE),
Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 20,
novembro/dezembro/janeiro, 2009/2010. Disponível na
Internet. WWW.direitodoestado.com/revista/REDAE20-Novembro-Sergio-Guerra
Pode-se ter, como importante antídoto contra riscos do arbítrio/ tecnocracia, a previsibilidade técnica. O procedimento técnico, como novo conceito central do direito
administrativo, permite maior participação dos cidadãos, valorizando a relação jurídicoadministrativa com o poder público. È um importante remédio para decisões casuísticas.
O relacionamento entre a Administração Pública e o cidadão deixou de ser esporádico e instantâneo, surgindo espaços para relações duradouras e continuadas. Portanto,
as decisões estatais devem ser mais responsáveis e almejar as conseqüências previsíveis.
A previsibilidade técnica vincula a escolha administrativa, para Paulo Otero, em casos em que se recorre a ciências exatas, dotadas de origem empírica e que expressam o
fruto de uma avaliação cientifica visando a determinados fins.
Um exemplo claro de previsibilidade técnica é a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) decorrente do julgamento da ADI 3378-6-DF, acerca da constitucionalidade
da lei que criou a compensação ambiental. O texto analisa a posição do STF no caso,
tomando-o como exemplo de aprimoramento da previsibilidade técnica.
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2.20 SERGIO GUERRA

GUERRA, Sergio. Limites da ANVISA no seu poder de
polícia. FORUM de Contratações e Gestão Pública FCGP,
Belo Horizonte, ano 9, n. 97, p. 49-50, jan. 2010.
O artigo visa, distinguir a natureza normativa entre uma agência reguladora que tem
o dever de manter o equilíbrio sistêmico, como a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), e uma que exista com o objetivo de exercer um policiamento reforçado, que é o
caso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
De fato, a natureza normativa que diferencia os dois tipos de agências se define com
a matéria que elas devem regular. A Aneel regula subsistemas que potencialmente poderiam prejudicar o equilíbrio econômico do sistema como um todo. Suas normas devem
ser maleáveis, ao ponto de conseguir oferecer discricionariedade ás agências para que
atuem em prol da eficiência econômica. Por sua vez, agências como a Anvisa regulam
saúde (para isso restringem outros direitos) e assim o fazem, em muitos casos, extrapolando sua competência constitucional.
È ilegal e inconstitucional, para o autor, a Anvisa pretender fazer valer uma resolução
que extrapole sua competência pois, pela natureza de sua capacidade (policiamento sanitário reforçado), não se enquadra no conceito de agências que possam proferir resoluções
maleáveis, para salvaguardar o equilíbrio sistêmico (Aneel).
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2.20 SERGIO GUERRA

GUERRA, Sergio. Discricionariedade Administrativa-Críticas e Propostas. Revista Eletrônica de Direito do Estado
(REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público
nº 21, janeiro/fevereiro/março de 2010. Disponível na
Internet: www.direitodoestado.com/revista/REDE-21janeiro-2010-sergio-guerra
Na doutrina, o conceito de discricionariedade nunca chegou a um consenso. Com
as transformações advindas do neoliberalismo, da globalização, de sucessivas mutações
constitucionais, entre outras, torna-se indisputável a relevância de se perseguir o direcionamento dessa compreensão do direito administrativo aos institutos e às realidades
de nosso tempo.
No entanto, um dos fatores mais preponderantes para a decorrência dessas transformações está no fato de que o direito administrativo experimenta uma forte influência
do direito econômico.
O surgimento de questões técnicas e administrativas a cada dia significa novos desafios tanto para o legislador quanto para o administrador direto. O multilateralismo
social que caracteriza a contemporaneidade implica na existência de um conjunto de
valores conflituosos, com numerosas aporias e dependências recíprocas, de modo que
a escolha discricionária que afeta um determinado aspecto do conjunto social refletirá,
nem sempre de forma positiva, em outros segmentos, gerando benefícios irrazoáveis,
desproporcionais e ineficientes aos problemas e desvantagens que acarretarão para outros grupos sociais ou para os direitos individuais.
Esse contexto pede uma releitura da concepção clássica da noção de interesse público, com o intuito de responder a seguinte pergunta: como conciliar o novo papel
estatal cada vez mais abrangente do Executivo, com permanentes impactos sobre direitos
fundamentais, com a necessária ampliação da escolha discricionária — para lidar com
o surgimento de cada vez mais questões técnicas e administrativas de suma importância
—, que deveria ser voltada muito mais à mediação e conciliação de interesses antagônicos do que a decisão por mera conveniência e oportunidade do administrador?
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2.20 SERGIO GUERRA

GUERRA, Sergio. Atualidades sobre o controle judicial dos
atos Regulatórios. REDAE (Salvador). V21, p.1-24, 2010
Com a criação de Agências Reguladoras, pode-se almejar um ambiente de segurança
local, demonstração de maturidade política, respeitabilidade externa e atratividade dos
investidores nacionais e estrangeiros. Nesse novo contexto, o Poder Judiciário precisa
compreender e conviver com a nova realidade regulatória.
Abre-se para as Agências Reguladoras, em determinadas situações, uma margem de
discricionariedade pura. Isto com o intuito de que elejam uma dentre duas ou mais soluções corretas, razoáveis, proporcionais e eficientes, na busca dos superiores interesses públicos envolvidos. Mas tal discricionariedade tem, obviamente, limites. Seus atos estão
vinculados à lei de sua criação, e esta dispõe sobre sua competência. Atos resolvidos que
exorbitem sua competência, respaldada por lei, representam vício de mérito, e devem ser
combatidos pelo Poder Judiciário.
No entanto, o magistrado, por estar diante de interpretação de tema que ultrapassa
seu conhecimento técnico-científico, pode vir a transpor a discricionariedade regulatória
técnica. Para tanto, entende-se que se o regulador identificar mais de uma possibilidade
técnica igualmente satisfatória, deve ser vedado ao Judiciário sua anulação, como vem
entendendo o Superior Tribunal de Justiça. Portanto, em caso de inobservância de elementos indispensáveis à conformação do ato regulatório, o magistrado deve remeter o
caso ao órgão superior da Agência Reguladora, para nova avaliação dos aspectos que
maculam o ato e, assim, proferir nova decisão.
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2.20 SERGIO GUERRA

GUERRA, Sérgio. Poder normativo das Agencias Reguladoras: as imagens nas embalagens de produtos derivados de
tabaco exigidas pela Anvisa. Revista de Direito Administrativo, v. 252, p. 143-185, 2010.
No dia 6 de agosto de 2008 foi editada, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n°54, que visa alterar a
RDC n°335, de 21 de novembro de 2003, que dispõe sobre as embalagens de produtos
fumígenos derivados do tabaco.
A RDC n°54 objetiva as novas imagens e frases de advertência das embalagens de
produtos derivados de tabaco que, a partir do dia 7 de agosto de 2008, em razão de
sua publicação no diário oficial, deverão ser usadas de forma simultânea ou rotativa e a
indústria não poderá manter a mesma frase e ilustração por mais de 5 meses. As fotos e
as mensagens foram, segundo divulgação, por parte da ANVISA, à imprensa, elaboradas
a partir de cuidadosa pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Câncer em parceria
com instituições universitárias de medicina e design, e se baseiam em grau de aversão
que as ilustrações causam nas pessoas consultadas.
O artigo, oriundo de parecer publicado pelo autor, vem a ser uma consulta que consiste em examinar se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, cuja natureza
jurídica é de autarquia especial, tem ou não competência para a edição de normas regulatórias nos moldes da RDC n°54, e quais são seriam os limites para essa normatização.
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2.21 TÂNIA RANGEL

FALCÃO, Joaquim; LENNERTZ, Marcelo; RANGEL,
Tânia. El control de la administración judicial. ANUÁRIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO, ano XVI. Konrad-Adenauer — Stiftung: Montevideo, p. 467-486.
A redemocratização brasileira trouxe novas e maiores demandas ao Poder Judiciário.
Como conseqüência, durante os últimos anos reformas foram feitas de forma sucessiva
em sua estrutura institucional. Uma das mais significativas se refere à administração da
justiça. Administrar o Poder Judiciário não se restringe a colocar o serviço judicial a
disposição da população. Além disso, é preciso que esse serviço exteriorize os princípios
constitucionais administrativos, principalmente os da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade. Com essa finalidade se criou o Conselho Nacional
de Justiça (CNJ). Este artigo aborda os principais desafios enfrentados no processo de
institucionalização deste novo órgão. Desses desafios, os que hoje se mostram mais instigantes se referem à delimitação do lugar do CNJ como órgão de controle administrativo
da justiça em um sistema de competência intrajudicial. Dois casos recentes ilustram a
problemática enfrentada pelo CNJ e as conseqüências dessa diferenciação para sua legitimidade e do próprio Poder Judiciário.
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2.22 THIAGO BOTTINO

AMARAL, Thiago Bottino do e KOATZ, Rafael: “Inconstitucionalidade da Lei de Imprensa”. Revista de Direito Administrativo, v. 250, p. 327-354.
A inconstitucionalidade da Lei da Imprensa, tema central do artigo, é examinada pelos autores a partir da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)
número 130/DF, expedido pelo PDT.
O trabalho, elaborado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da FGV Direito Rio, para
representação judicial da Associação Brasileira de Imprensa, analisa o teor da Lei de
Imprensa por meio de uma reflexão filosófica do significado da liberdade de imprensa e
suas dimensões, para depois versar, com olhar histórico, as implicações da restrição da
liberdade de expressão por parte do governo, passando pelo caso americano, caracterizado por pouca ou nenhuma restrição, em comparação com o português, exemplo de
intervenção estatal, e, portanto de restrição.
Segue a demonstrar como a mudança de regime político, ao longo da história brasileira, significou mudança no texto constitucional quanto ao comportamento normativo
da restrição de liberdade de expressão, ou expansão da mesma. Períodos autoritários
foram caracterizados por ampla discricionariedade, por parte do Estado, no tocante a
censura de imprensa.
Enfim, o artigo, embasado na Carta Magna de 1988, comenta o embate clássico entre
liberdade de imprensa e direitos da personalidade e, a partir de tanto, se adentra em conclusões
a respeito da necessidade e possibilidade de recepção constitucional da Lei da Imprensa, tendo
em vista a mudança no arcabouço legal desde sua entrada em vigor.
Segue, ao final do texto, o voto do Relator da ADPF 130/DF, o Ministro Carlos
Ayres Britto.
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3.1 FERNANDO PENTEADO
PENTEADO, Fernando. Risco ambiental e Mercado de Capitais. Jornal Valor Econômico, São Paulo, p. 10, março. 2010.
PENTEADO, Fernando. The Capital Market and Environmetal Risks. Finance 2 Brazil
Forever. p. 53, jan./mar.2010.
http://www.insightnet.com.br/brasilsempre/
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FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. A inovação tecnológica na Justiça. Blog do Noblat, oglobo.globo.com/pais/noblat, p. s/n — s/n, 02 mar. 2010.
FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. Um choque de Constituição. Folha S. Paulo, São
Paulo, SP, p. 11 — 11, 25 fev. 2010.
FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. Lan houses: estimular ou limitar. Blog do Noblat, oglobo.globo.com/pais/noblat, p. s/n — s/n, 16 fev. 2010.
FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. Drogas a construção do consenso. Blog do Noblat, http://oglobo.globo.com/pais/n, p. s/n — s/n, 12 fev. 2010.
FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. AGU x MP. Blog do Noblat, oglobo.globo.com/
pais/noblat, p. s/n — s/n, 09 fev. 2010.
FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. O que vai acontecer com o Congresso. Site O
Globo, Blog do Noblat, 05 fev. 2010.
FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. Não é verdade. Blog do Noblat, oglobo.globo.
com/pais/noblat, p. s/n — s/n, 02 fev. 2010.
FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. José Dirceu ou Rubem Barbosa. Site O Globo,
Blog do Noblat, 26 jan. 2010.
FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. O lixeiro de Boa Viagem. Jornal do Commercio,
Recife, PE, p. 26 — 26, 24 jan. 2010.
FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. Advogados Ambientalistas. Correio Braziliense,
Brasília, DF, p. 10 — 10, 21 jan. 2010.
FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. Quem vai para o CNJ?. Site O Globo, Blog do
Noblat, 19 jan. 2010.
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FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. Congresso Nacional: autoridade econômica suprema. Site O Globo, Blog do Noblat, 12 jan. 2010.
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3.3 RAFAEL PINHO SENRA DE MORAIS
MORAIS, Rafael. Defesa da Concorrência e Litigância Predatória. Jornal Valor Econômico, São Paulo, pág. E2, 07/12/2010.
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3.4 RONALDO LEMOS
LEMOS, Ronaldo. Projeto gera criminalização de massa. Folha de São Paulo, 06 nov.
2010.
LEMOS, Ronaldo ; LEMOS, Ronaldo. Wikipedia brasileira não gosta de música. Folha
de São Paulo, 01 nov. 2010.
LEMOS, Ronaldo. A volta dos mortos vivos. Folha de São Paulo, 25 out. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Encontrando ídolos. Folha de São Paulo, 19 out. 2010.
LEMOS, Ronaldo. A Rede Social é um filmaço. Folha de São Paulo, 18 out. 2010.
LEMOS, Ronaldo. O fim dos blogs?. Folha de São Paulo, 12 out. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Lan-houses, a quarta geração. Revista Trip, 12 out. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Quem tem medo de Amanda Palmer?. Folha de São Paulo, 11 out.
2010.
LEMOS, Ronaldo. Jornalismo não precisa ser chato. Folha de São Paulo, 08 out. 2010.
LEMOS, Ronaldo ; LEMOS, Ronaldo. O passado está entre nós. Folha de São Paulo,
04 out. 2010.
LEMOS, Ronaldo. O que podemos aprender com Tiririca. Folha de São Paulo, 27 set.
2010.
LEMOS, Ronaldo. O twitter é brasileiro. Folha de São Paulo, 13 set. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Quando é bom ter pressa. Revista Trip, 08 set. 2010.
LEMOS, Ronaldo. O twitter é brasileiro II. Folha de São Paulo, 06 set. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Vamos fazer transmídia?. Folha de São Paulo, 30 ago. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Como a internet muda o cérebro das pessoas. Folha de São Paulo,
23 ago. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Google vai para o lado negro da força. Folha de São Paulo, 16 ago.
2010.
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LEMOS, Ronaldo. Sem ruído. Revista Trip, 10 ago. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Direitos autorais mudam nos Eua. Folha de São Paulo, 09 ago. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Brasileiros em evento de arte e tecnologia. Folha de São Paulo, 02
ago. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Tecnologia do Brasil ajuda cegos. Folha de São Paulo, 26 jul. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Livro Digital Enfrenta Dilemas. Folha de São Paulo, 24 jul. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Surge uma nova cena musical. Folha de São Paulo, 19 jul. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Seteve Jobs, pai dos piratas. Revista Trip, 08 jul. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Tendências morrem na moda e na música. Folha de São Paulo, 05
jul. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Brasileiro é celebridade na web. Folha de São Paulo, 28 jun. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Cala a boca, Twitter. Folha de São Paulo, 21 jun. 2010.
LEMOS, Ronaldo. A reinvenção da cidade viaja de bicicleta. Folha de São Paulo, 12
jun. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Os números erram. Revista Trip, 08 jun. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Jornalismo on-line bomba festivais. Folha de São Paulo, 07 jun.
2010.
LEMOS, Ronaldo. Games Populares São Volta ao Passado. Folha de São Paulo, 31 maio
2010.
LEMOS, Ronaldo. Cultura Digital “made in Brazil”. Folha de São Paulo, 24 maio 2010.
LEMOS, Ronaldo. Bom mesmo é ser argentino. Folha de São Paulo, 17 maio 2010.
LEMOS, Ronaldo. Marco Civil é Lei a Favor da Internet. Folha de São Paulo, 12 maio
2010.
LEMOS, Ronaldo. Radinho de pilha 2.0. Revista Trip, 11 maio 2010.
LEMOS, Ronaldo. Coisas perigosas que crianças deveriam fazer. Folha de São Paulo,
10 maio 2010.
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LEMOS, Ronaldo. Tratado quer tirar poder das Nações Unidas. Folha de São Paulo, 06
maio 2010.
LEMOS, Ronaldo. Mas que droga é essa?. Folha de São Paulo, 03 maio 2010.
LEMOS, Ronaldo ; LEMOS, Ronaldo. O lado negro do ativismo na internet. Folha de
São Paulo, 26 abr. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Jogo de palavras. Folha de São Paulo, 19 abr. 2010.
LEMOS, Ronaldo. O guru tem razão. Folha de São Paulo, 12 abr. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Chupa Chups Musical. Revista Trip, 12 abr. 2010.
LEMOS, Ronaldo ; LEMOS, Ronaldo. Vidoegayme. Folha de São Paulo, 05 abr. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Pacientes na rede. Folha de São Paulo, 22 mar. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Um bonde chamado lan-house. Folha de São Paulo, 09 mar. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Ciência do sono. Folha de São Paulo, 08 mar. 2010.
LEMOS, Ronaldo. A internet não esquece. Revista Trip, 08 mar. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Design inteligente. Folha de São Paulo, 01 mar. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Roleta humana. Folha de São Paulo, 22 fev. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Cada um no seu quadrado. Folha de São Paulo, 15 fev. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Longe do Jogo. Folha de São Paulo, 15 fev. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Longe do Jogo. Folha de São Paulo, 08 fev. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Os games educam?. Revista Trip, 02 fev. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Os games educam?. Folha de São Paulo, 02 fev. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Festa da Internet. Folha de São Paulo, 01 fev. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Farmville real. Folha de São Paulo, 25 jan. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Internet em série. Folha de São Paulo, 18 jan. 2010.
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LEMOS, Ronaldo. Eu, jornal. Folha de São Paulo, 11 jan. 2010.
LEMOS, Ronaldo ; MIZUKAMI, Pedro. Games incomodam e viram arte. Folha de São
Paulo, 07 jan. 2010.
LEMOS, Ronaldo. Design cultural. Folha de São Paulo, 04 jan. 2010.
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3.5 SERGIO GUERRA
GUERRA, Sérgio. Aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. Jornal Valor Econômico, Rio de Janeiro, 02 set. 2010.
GUERRA, Sérgio. Entrevista — Estatais minam poder de reguladores. Estadão — Economia & Negócios, São Paulo, 16 ago. 2010.
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4. ANAIS DE EVENTOS
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4.1 ANA TEREZA SCHLAEPFER SPINOLA
CRUZ, B.A., SPINOLA, A.T. FREITAS, A.Curricular Structure and the National Student Performance Exam in Brazil (Enade).. In BALAS 2010 — The Business Association of Latin American Studies — BALAS, Barcelona, Spain, 24-26 março, 2010.
Publicação em meio eletrônico.
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4.2 DIEGO WERNECK ARGUELHES
ARGUELHES, Diego Werneck ; PARGENDLER, Mariana. Collateral Costs of Violence: How insecurity is shaping legal institutions in Brazil. 2010. Trabalho apresentado no
Encontro Anual do SELA — Seminarios en Teoria Constitucional y Filosofia Politica en
Latinoamerica, Santiago (Chile), 11 de junho de 2010.
ARGUELHES, Diego Werneck ; RIBEIRO, Leandro Molhano. Indicações Presidenciais para o STF e suas finalidades políticas. In: 7o Encontro da Associação Brasileira de
Ciência Política (ABCP), 2010, Recife, PE. ABCP, 2010.
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4.3 FABIANA LUCI OLIVEIRA
Oliveira, Fabiana Luci. Cunha, Luciana Gross. Bueno, Rodrigo De Losso Silveira. Morita, Rubens. Pupo, Silvia. “BUILDING A CONFIDENCE INDEX FOR BRAZIL’S
JUDICIAL SYSTEM”. In: Conference on Empirical Legal Studies. 2010, New Haven,
Yale. Publicação online: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1640626
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4.4 JOÃO FELIPE RAMMELT SAUERBRONN
BARROS, D. F.; COSTA, A.; SAUERBRONN, J. F. R. Sustainable Development: An
Analysis of Sustainability Corporate Discourses in Business Media in Brazil In: Latin
American and European Meeting on Organization Studies, 3, 2010, Buenos Aires. 3rd
LAEMOS Proceedings. Buenos Aires: European Group for Organizational Studies. pp.
(Anais em mídia digital — CD-ROM)
PESTANA, F. N.; SAUERBRONN, J. F. R.; MORAIS, F. Reforma Administrativa do
Estado e Trabalho Emocional — Um Estudo a Respeito da Gestão das Emoções Realizada por Servidores do INSS. In: Encontro Nacional de Administração Pública e
Governança, 4, 2010, Vitória. Anais do IV EnAPG. Rio de Janeiro: Anpad. (Anais em
mídia digital — CD-ROM)
SAUERBRONN, J. F. R.; TONINI, K. D.; LODI, M. D. Consumo do Corpo e Corpo para o Consumo — Um Estudo Sobre os Significados de Consumo Associados ao
Corpo Feminino em Peças Publicitárias de Suplementos Alimentares. In: Encontro da
ANPAD, 34, 2010, Rio de Janeiro. Anais do XXIV Enanpad. Rio de Janeiro: Anpad.
(Anais em mídia digital — CD-ROM)
SZUSTER, F.; SAUERBRONN, J. F. R. Lá Vai o Consumidor pela Ponta Esquerda!
Um Estudo sobre Consumo Adolescente de Futebol. In: Encontro de Marketing da
ANPAD, 4, 2010, Florianópolis. Anais do IV EMA. Rio de Janeiro: ANPAD. (Anais
em mídia digital — CD-ROM)
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4.5 GUILHERME LEITE GONÇALVES
GONÇALVES, Guilherme L.; NEDEL, L. Virtualidades da pesquisa em direito e ciências sociais. In: 7º Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política, 2010, Recife, (publicado em www.cienciapolitica.org.br). http://cienciapolitica.servicos.ws/
abcp2010/trabalhosite/trabalhossite.asp?Codigo=40
GONÇALVES, Guilherme L. Interpretaciones socio-jurídicas de las formas discursivas
del derecho en América Latina: una crítica postcolonial. In: I Congresso Latinoamericano de Sociología Jurídica, 2010, Buenos Aires (publicado em CD-Room). http://
cienciapolitica.servicos.ws/abcp2010/trabalhosite/trabalhossite.asp?Codigo=40
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4.6 JOAQUIM DE ARRUDA FALCÃO NETO
XIX Congresso Nacional do CONPEDI.Painel sobre Mestrado Profissional. 2010.
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4.7 JOSÉ RICARDO CUNHA
CUNHA, José Ricardo. Judicialização, Ativismo e Direitos Humanos: o poder judiciário como arena de lutas sociais? In: II Fórum de Grupos de Pesquisa de direito Constitucional e Teoria do Direito do Estado do Rio de Janeiro, 2010, Rio de Janeiro. II Fórum
de Grupos de Pesquisa em Direito Constitucional e Teoria do Direito: Anais — resumos, trabalhos completos e projetos de pesquisa.. Rio de Janeiro: Faculdade Nacional de
Direito da UFRJ, 2010. v.1. p.48 — 87
CUNHA, José Ricardo. Apresentação Oral no(a) II Fórum de Grupos de Pesquisa de direito Constitucional e Teoria do Direito do Estado do Rio de Janeiro, 2010. (Encontro)
Judicialização, Ativismo e Direitos Humanos: o poder judiciário como arena de lutas
sociais?
CUNHA, José Ricardo. Apresentação Oral no(a) 6° Encontro Anual da ANDHEP —
associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Direitos Humanos, 2010. (Encontro) Judicialização da Política e Sistema Interamericano de Direitos Humanos no Brasil.
CUNHA, José Ricardo. Apresentação Oral no(a) 7° Encontro da Associação Brasileira
de Ciência Política, 2010. (Encontro) Judicilização, Ativismo e Direitos Humanos: o
Poder Judiciário como arena de lutas sociais?
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4.8 LEANDRO MOLHANO RIBEIRO
Ribeiro, Leandro Molhano e Estrella, Juliana. VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E POLÍTICAS SOCIAIS MUNICIPAIS. Associação Latino Americana de
Ciência Política (Alacip) V Congresso Latino Americando de Ciência Política (Buenos
Aires, 23 a 30 de julho de 2010)..
Ribeiro, Leandro Molhano. Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP). VII Encontro da ABCP (Recife, 4 a 7 de agosto de 2010). Paper: INDICAÇÕES PRESIDENCIAIS PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: UMA PROPOSTA DE
TIPOLOGIA.
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4.9 PAULA WOJCIKIEWICZ ALMEIDA
WOJCIKIEWICZ ALMEIDA P., PEREIRA (M. F. L.), “As obrigações decorrentes da
assinatura de um tratado internacional: noções preliminares”, in: Estudos de Direito
Internacional, vol. XX, Anais do 8º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, 2010,
pp. 288-299.
WOJCIKIEWICZ ALMEIDA P. Apresentação de paper no dia 12 de novembro com o
seguinte título: “The influence of the European Court of Justice on the project of establishing a Court of Justice for the Mercosur” (não houve publicação em anais).
WOJCIKIEWICZ ALMEIDA P. International Post Graduate Conference in “Law and
Politics after Lisbon”.A International Post Graduate Conference, organizada pelo Centre
for European Constitutionalization (CEC), da Faculdade de Direito de Copenhagen,
contou com a participação de pesquisadores em Direito Europeu e Política que apresentam seus trabalhos relacionados aos aspectos jurídicos e políticos da Integração Européia
pós-Lisboa. Copenhagen, Dinamarca.
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4.10 RAFAEL PINHO SENRA DE MORAIS
MORAIS, Rafael. 2nd Brazilian Workshop of the Game Theory Society. Apresentação do artigo “Regulation Of Pharmaceuticals After Generics Entry”, participação no
Workshop e em seus Cursos de Atualização. USP (São Paulo, 29/07/2010 a 04/08/2010)
MORAIS, Rafael. CRESSE Conference on “Advances in the Analysis of Competition
Policy and Regulation”. Apresentação do artigo “International Compulsory Licensing”
(Chania (Grécia), 02 a 04/07/2010)
MORAIS, Rafael. Conferência anual da European Association for Research in Industrial Economics — EARIE. Apresentação do artigo “International Compulsory Licensing” (Istambul (Turquia), 02 a 04/09/2010)

146 FGV DIREITO RIO

ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2010

4.11 ROBERTO FRAGALE FILHO
FRAGALE FILHO, Roberto (2010). “Algunos impasses del sistema brasileño de enseñanza jurídica: Examen de Orden y Maestría Profesíonal”. In: I Congreso Latinoamericano y XI Congreso Nacional de Sociología Jurídica. Buenos Aires, Argentina.
Texto completo em: Anais do I Congreso Latinoamericano y XI Congreso Nacional de
Sociología Jurídica. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Sociología Jurídica (SASJu).
FRAGALE FILHO, Roberto (2010). “Brazilian judicial schools for training judges: the
impact of a system going national”. In: The 2010 Annual Meeting of the Law and Society Association. Chicago, Estados Unidos (Texto completo online na página do evento).
FRAGALE FILHO, Roberto (2010). “Democratização dos tribunais: uma nova agenda
para o movimento associativo”. In: 7º Encontro da Associação Brasileira de Ciência
Política. Recife, Brasil (Texto completo na página do evento).
FRAGALE FILHO, Roberto (2010). “Increasing judicial transparency: when Brazilian
Court TV oficially meets YouTube”. In: 10th European Conference on e-Government.
Limerick, Irlanda Texto completo em: Proceedings — 10th European Conference on
E-Government. Londres: Academic Publishing International, p. 521 — 526.
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4.12 RÔMULO SAMPAIO
SAMPAIO, R. S. R. Biocombustíveis no Contexto da Regulação do Risco Climático
no Brasil. In: 15o CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL. 2010.
Florestas, Mudanças Climáticas e Serviços Ecológicos. São Paulo: Instituto Planeta Verde.
mai./jun. 2010. v. 1, p. 463-477);
Em 1992, juntamente com a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento1 e outras duas Convenções — uma sobre diversidade biológica e outra para
combater a desertificação, a comunidade internacional inaugurou o marco regulatório
do clima através da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática
(“UNFCCC” na mais usual abreviatura em inglês). A partir de então e, principalmente,
após regulamentação mais específica promovida pelo Protocolo de Kyoto de 1997, surgiram diversos sistemas de comando-e-controle combinados com mecanismos de mercado no âmbito internacional e doméstico fundamentalmente em países desenvolvidos.
Iniciamos o trabalho com uma abordagem preliminar teórica sobre a regulação sob
incerteza. Há que se diferenciar entre incerteza e ignorância proposta pela teoria da regulação. Decisão sob incerteza compreende aquelas em que o resultado exato não pode ser
previsto, mas é possível estabelecer probabilidades para os diversos resultados possíveis. Já
a decisão sob ignorância é aquela em que não há qualquer parâmetro para se analisar qualitativamente ou provavelmente o resultado da regulação.2 Este trabalho foca na noção de
decisão sob ignorância na análise de políticas de incentivo aos bicombustíveis enquanto
estratégia de mitigação do risco climático. Isto porque, parte-se da premissa de que não
há como estabelecer causalidade entre a seleção da melhor política pública de mitigação
do risco climático e o seu potencial efeito positivo sobre os impactos do problema global.

1

Ver Rio Declaration of the United Nations Conference on Environment and Development (“UNCED”), Principle 16, June 14, 1992, 31 I.L.M. 874, 879 (1992).
Aaron Wildavsky, The Political Economy of Efficiency: Cost-Benefit Analysis, Systems Analysis, and Program Budgeting, 26 PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW 4, 292, 296
(1966), available at http://www.jstor.org/stable/973301
2
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4.12 RÔMULO SAMPAIO
CASSUTO, D. N. & SAMPAIO, R. S. R., Juggling Water: Transboundary Issues Facing the Guarani Aquifer. ISARM2010 International Conference. Transboundary Aquifers — Challenges and new directions. 6-8 December 2010, UNESCO, Paris.
This paper begins with an overview of the ecology of the Guarani Aquifer region
before turning to the legal and ecological problems it faces. Because the majority of the
Guarani Aquifer underlies Brazil (with the rest residing below Argentina, Paraguay &
Uruguay), the laws and policies of Brazil have a significant managerial impact. Consequently. the Brazilian legal regime forms the focus of the first section of the paper. The
paper then analyzes the international transboundary framework before turning to the
recently enacted Agreement on the Guarani Aquifer. This Agreement, signed but not yet
ratified by four countries, represents a major step forward in transnational cooperation.
However, its language is so broad that it elides some of the principal management challenges facing this and all transboundary aquifers. The paper then looks at the legal and
policy issues that climate change presents for the management of the aquifer.
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4.13 RONALDO LEMOS
LEMOS, Ronaldo ; et. alli. The ACTA Leaks and the Brazilian Legal Framework for
IP Enforcement Part 1: Special Measures Related to Technological Enforcement Means
and the Internet. In: Public Interest Analysis of the International Intellectual Property
Enforcement Agenda American University Washington College of Law, Washington,
Junho 16-18, 2010.
LEMOS, Ronaldo. O projeto Creative Commons no Brasil. In: Terceira Conferencia de
Creative Commons em America Latina, Buenos Aires, 17 de novembro de 2010. 1. Ed.,
Ariel Vercelli Editor, 2010.
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4.14 SERGIO GUERRA
GUERRA, Sérgio. Licenciamento Ambiental e Discricionariedade: questões polêmicas.
FGV Brasília, 24 março. 2010.
GUERRA, Sérgio. Regulação Estatal e poder de policia: Resolução da Anvisa sobre
propaganda comercial de alimentos e bebidas.Palestra IDAERJ. FGV Candelária, 26
outubro. 2010.
GUERRA, Sérgio. Regulação de Serviços Públicos. 2010. (Apresentação de Trabalho/
Conferência ou palestra).
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4.15 THIAGO BOTTINO
AMARAL, Thiago Bottino do e OLIVEIRA, Eduardo: “Seletividade do Sistema Penal
nos Crimes contra o Mercado de Capitais”. In XIX Encontro Nacional do CONPEDI
(Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito). Fortaleza. 2010.
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5. DIVERSOS
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5.1 CENTRO DE JUSTICA E SOCIEDADE (CJUS)

Poder Judiciário: novos olhares sobre gestão e jurisdição /
José Ricardo Cunha (organizador). — Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.
Este livro reúne os profissionais do Centro de Justiça e Sociedade da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Varas em torno do tema da justiça e suas
amplas e complexas relações com a sociedade brasileira. A multifacetada interação e
desempenho do sistema judiciário com o contexto social em que atua são analisados por
meio de textos teóricos, metodológicos e a apresentação de estudos empíricos sobre suas
instituições e representantes.
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5.1 CENTRO DE JUSTICA E SOCIEDADE (CJUS)

Acesso à Justiça: uma análise dos Juizados Especiais
Cíveis no Brasil / Leslie Shérida Ferraz. — Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.
Criados para facilitar o acesso descomplicado, rápido e efetivo à Justiça, os Juizados
Especiais Cíveis resolvem causas que dizem respeito aos problemas cotidianos e menos
complexos dos cidadãos. Neste trabalho, utilizando dados empíricos sobre a atuação
desses juizados, Leslie Shérida Ferraz traça alguns dos contornos do funcionamento do
poder judiciário brasileiro. Primeiro lugar na categoria Pesquisadores do Prêmio Nacional de Estatísticas Judiciárias de 2009, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), este
livro é leitura obrigatória e atual para todos os que se interessam ou se dedicam ao estudo
dessa temática.
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5.2 CENTRO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS)

Três dimensões do cinema: economia, direitos autorais
e tecnologia / Organizadores Ronaldo Lemos, Carlos
Affonso Pereira de Souza, Marília Maciel. — Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.
O cinema, como todas as mídias, está mudando por causa da tecnologia. Três dimensões do cinema traz novas perspectivas para entender essas transformações, analisando
como o mercado se organiza e suas condições de competição. Também são abordados os
aspectos jurídicos dos direitos autorais na produção cinematográfica e a revolução nos
modelos de negócio produzida nos modelos de negócio produzida pelo cinema nigeriano, indústria audiovisual que ocupa o primeiro lugar no mundo em número de produções. O livro propõe novos olhares e metodologias para compreender o audiovisual.
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5.3 PROGRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA (PEC)

Novas parcerias entre os setores público e privado, v. 1 /
FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; VIANNA, Rodrigo; ALMEIDA, Rafael (Orgs.). — Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2011.
Os livros da Série Direito do Estado e da Regulação das Publicações FGV Management
visam atender à demanda por profissionais cada vez mais preparados para responder aos
desafios do mercado
Pela base conceitual que os sustenta, esses livros oferecem a estudantes e profissionais
da área jurídica — a todos, enfim, que têm internalizado o conceito de educação continuada, tão relevante nesta era do conhecimento — ferramentas indispensáveis ao seu
crescimento profissional.
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5.4 RELATÓRIO DE PESQUISA

Indo além da judicialização: O Ministério Público e a
saúde no Brasil / Felipe Asensi. — Rio de Janeiro: Escola
de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, Centro de Justiça e Sociedade, 2010.
O debate relativo ao suposto déficit de efetividade dos direitos sociais declarados na
Constituição de 1988 não é novo, assim como os diferentes papéis que a carta constitucional confere ao Ministério Público é tema já relativamente explorado pela literatura
jurídica nacional. Ao tomar para si a tarefa de investigar a atuação do Ministério Público
na concretização do direito à saúde, Felipe Asensi, contudo, revela-se capaz de inovar,
oferecendo aos leitores deste livro novas perspectivas e olhares sobre o tema, além de
novas categorias analíticas que permitem melhor compreendê-lo.
É a experiência de rica pesquisa de campo realizada em Porto Alegre o que permite a
Felipe Asensi, ao observar as interações surgidas entre sociedade civil, Estado e Ministério
Público, fornecer suas mais interessantes contribuições acadêmicas à luta pela efetividade
do direito à saúde no Brasil.
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5.4 RELATÓRIO DE PESQUISA

Mediação de conflitos comunitários e facilitação de diálogos: relato de uma experiência na Maré / Organizadores: José Ricardo Cunha e Rodolfo Noronha. — Rio de
Janeiro: Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas,
2010.
No Brasil, estudos apontam que muitas vezes a relação com o outro se dá menos
pelo diálogo, mais pelo confronto. Esse outro pode ser o vizinho, o colega de trabalho
ou o grupo social ali ao lado. Nessa tradição, as diferentes que compõem um conflito
posicionam-se em lados necessariamente opostos. Essa lógica separa, divide, contrapõe;
coloca em lados opostos de um mesmo fato. Esses opostos, ás vezes, são “ asfalto” e “favela”. Duas partes de um mesmo todo cada vez mais próximas, o que leva a repensar as
relações entre um e outro. De um lado, muitas vezes este espaço marginalizado — a favela — busca reconhecimento e distribuição no Poder Judiciário, atreves de ações judiciais
de caráter coletivo, que necessariamente contrapõe partes, dividindo-as.
O Cenário é aparentemente contraditório: segregação com busca de integração não
pelo diálogo, mas pelo confronto — mesmo que judicial. Esta obra procura apresentar
outra possibilidade, outro caminho, que reforça o diálogo e procura reconhecimento de
direitos: a Mediação e a Facilitação de Diálogos.

160 FGV DIREITO RIO

ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2010

5.4 RELATÓRIO DE PESQUISA

Poder Judiciário brasileiro e a proteção dos direitos humanos: aplicabilidade e incorporação das decisões da Corte
Interamericana de Direitos Humanos / Mariana Almeida Picanço de Miranda, José Ricardo Cunha. — Rio de
Janeiro: Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas,
Centro de Justiça e Sociedade, 2010.
Por que dedicar-se à temática dos Direitos Humanos e sua relação com Poder Judiciário Brasileiro versus Direito Internacional?
A ausência de estudos amplos e profundos sobre esta relação e a crescente utilização
dos instrumentos de defesa dos direitos humanos, pela sociedade moderna, especialmente no mundo ocidental de onde os direitos humanos cobrem uma área temática cada vez
mais ampla, animaram os autores a escrever a esse respeito. A proposta nesse projeto é
um aprofundamento na análise da atuação do Poder Judiciário Brasileiro e a utilização
por este poder dos meios legais na proteção dos direitos fundamentais, em especial com
a Corte Interamericana da Organização dos Estados Americanos (OEA), como órgão
Jurídico que se pronuncia e julga violações aos Direitos Humanos, cometidas dentro
de fronteiras do grupo de países americanos, que aceitaram e reconhecem a jurisdição
obrigatória desse Tribunal.
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5.5 SÉRIE LIVRE

A reinvenção do livre-comércio: a divisão do trabalho no
mundo e o método da economia / Roberto Mangabeira;
tradução de Marcos Santarrita. — Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.
Resumo: A reinvenção do livre-comércio começa por criticar por o coração da ordem
econômica emergente no mundo: a teoria e a prática do livre-comércio. Mangabeira
confronta e revê os termos do debate convencional entre partidários do livre-comércio e
do protecionismo. A partir desta revisão, propõe novo rumo para a teoria econômica e
nova maneira de entender a divisão internacional do trabalho.
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5.6 CADERNOS FGV DIREITO RIO

Alfredo Lamy Filho. A crise do ensino jurídico e a experiência do CEPED. Cadernos FGV Direito Rio — Educação e Direito, Rio de Janeiro, novembro de 2010.
A crise no ensino jurídico precedeu as demais: há décadas os estudantes se queixam
de que o ensino é “teórico” que o aprendizado que lhes é ministrado não os prepara
para o desempenho da profissão, seja na forma tradicional de advocacia liberal, seja nas
formas de assessoria da administração pública ou da de empresas privadas, seja, ainda,
em termos de cultura geral; que os professores são, na maioria, desinteressados, e alguns
até incompetentes, e, na quase totalidade sem tempo para dedicar ao ensino e ao aluno.
Como resultado, alguns estudantes procuram, desde logo, nos escritórios de advocacia
o contato coma realidade forense que lhes possa trazer uma compreensão do Direito,
e um adestramento profissional que não encontram nos bancos escolares, sacrifício do
tempo que deveriam dedicar ao estudo; outros se desinteressam da carreira, e buscam
caminhos diferentes; e a grande maioria passiva, queixosa ou ressentida, segue sem estímulo a marcha do currículo tradicionalmente consagrado, assistindo às aulas-doutas
em busca de frequência ou pela satisfação de ouvir alguns professores mais brilhantes
— reservando-se para o estudo apressado, às vésperas de provas ou exames, através de
apostilas deficientes ou poucos livros didáticos.
Do ângulo do corpo docente, o panorama não é mais animador: lidam com alunos
desinteressados, estão obrigados a cumprir, apressadamente, um currículo enciclopédico a
que chamam “currículum mínimo”, sabem que o sistema de aferição de mérito é deficiente, e não dispõem de condições financeiras ou de tempo para a modificação do quadro em
que os frutos de seus esforços são magros e parcos.
Acrescentem-se a esta sinopse algumas características próprias do ensino de Direito,
na hora atual, como a multiplicação de escolas, e a consequente dificuldade de recrutar
bons professores, os cursos noturnos frequentados por alunos que chegam cansados da
lida diária, e teremos bem nítido um quadro de crise, em que alunos e mestres estão
solidários na grande procissão de queixas.
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IRTI, Natalino; SALLES, João Moreira; FREYRE,
Gilberto;
FALCÃO,
Joaquim;
CAMPOS,
Francisco;GONÇALVES, Guilherme L; FABIANI,
Emerson R. Saber e fazer no ensino do direito. Cadernos
FGV Direito Rio — Educação e Direito, Rio de Janeiro,
n. 4, setembro de 2010.
O que um professor de direito deve ensinar? Se suas definições forem razoáveis, e minhas adaptações forem aceitáveis, esse é um questionamento caracteristicamente clássico
para o pensamento jurídico (ALPA, 2005, p. 147). Não tanto porque se prenda à volatilidade dos objetivos pedagógicos do ensino, que se querem aderentes a conjunturas e
necessidades tão contemporâneas quanto imprevisíveis, constituindo-se, por isso, como
elementos programáticos casuísticos e efêmeros, a serem periodicamente
redefinidos — o que respeita, parece-me, àquela primeira definição. Mas fundamentalmente, e pelo que se liga à segunda definição de questionamento clássico, porque
remonta ao eterno embate entre o essencial e o contingente, o universal e o particular, a
razão e a vontade, como discussão forte das teorias do direito que se elaboram no curso
de seu secular e ocidental reconhecimento.
Julgo que os problemas da educação jurídica sejam, no fundo, dessa última natureza:
encerram-se em questões teóricas — as mesmas da teoria do direito —, e seu caráter
clássico repousa nos lastros de continuidade e devir históricos, assim mesmo paradoxais,
dos estudos de quem se propõe a organizar metodicamente e a refletir sobre o ofício do
professor de direito.
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5.6 CADERNOS FGV DIREITO RIO

Adriana Lacombe Coiro;Adriana Simonsen Reino; Antônio Pedro Garcia de Souza; Carla Ribeiro Tulli; Daniel Aisengart; Hugo Anciães; Lucas Thevenard Gomes;Mariana
Monjardim Barbosa; Mariana Montenegro Rego. Por
que. Cadernos FGV Direito Rio — Educação e Direito,
Rio de Janeiro, novembro de 2010.
Por que criar uma nova faculdade de direito no Brasil? A proposta de instalação de uma
graduação em Direito no âmbito da Fundação Getulio Vargas (FGV) dependia de uma
resposta convincente a essa pergunta. Essa resposta deveria também justificar essa criação
no âmbito da FGV; ou seja, essa nova escola deveria estar afinada com as competências
consolidadas nas áreas de administração e economia, marcadas pela qualidade na pesquisa,
na educação e na produção de bens públicos. E mais, deveria, como as demais escolas, pensar instituições. No caso, pensar o sistema judiciário, que não se limita ao Poder Judiciário,
mas compreende toda atuação jurídica e política característica de um Estado Democrático
de Direito.
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5.7 COLEÇÃO JOVEM JURISTA

Coleção Jovem Jurista / TULLI, Carla Ribeiro; SANTOS, Carlos Victor Nascimento dos; ARRUDA, Daniel
Sivieri; RIBEIRO, Gustavo Sampaio de Abreu; GAMA,
Isabella Barros. — Rio de Janeiro: FGV Direito Rio. —
2010.
A Coleção Jovem Jurista é uma publicação da Escola de Direito do Rio de Janeiro da
Fundação Getulio Vargas que tem o intuito de trazer, a cada ano, os trabalhos premiados
por sua excelência e aspectos inovadores, produzidos pelos alunos da graduação em Direito. Este primeiro número da coleção traz os trabalhos vencedores dos prêmios Miranda Rosa de Qualidade e Alfredo Lamy Filho de Inovação, ambos promovidos pela FGV
Direito. Traz ainda um trabalho que recebeu o 1° lugar no X Concurso de Monografias
CVM e BM&FBOVESPA, destinado a premiar trabalhos de jovens universitários.
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