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Além de constituir o Volume 1 dos Cadernos FGV DIREITO RIO — Série Clínicas, a 

Cartilha CEPAC representa a primeira publicação resultante do convênio de cooperação 

acadêmica celebrado entre a Fundação Getulio Vargas (FGV) e a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). Publicado no Diário Oficial da União, em 05 de agosto de 2011, o con-

vênio tem por objetivo a reunião de esforços visando ao aprimoramento do ensino dos 

alunos da FGV DIREITO RIO, mediante a realização de atividades de prática jurídica su-

pervisionada no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), sempre voltadas aos temas 

relacionados com o mercado de valores mobiliários.

TEIXEIRA MENDES, A. P. (Org.). Cadernos FGV DIREITO 

RIO — Série Clínicas. Educação e direito. Estudos em mer-

cado de capitais: Cartilha Cepac. V. 1. Rio de Janeiro: FGV 

DIREITO RIO, 2013. 80 p.

1.1 andré pacheco Teixeira Mendes
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O Volume 2 dos Cadernos FGV DIREITO RIO — Série Clínicas: Amicus Curiae e Cen-

tros de Pesquisa é resultado de uma integração no âmbito da FGV DIREITO RIO. Os 

Centros de Pesquisa e a Graduação, por meio do seu Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), 

uniram-se em torno da produção de quatro memoriais de amici curiae no segundo se-

mestre de 2012: Um em cada área de atuação relativa a cada centro de pesquisa: Meio 

Ambiente; Justiça e Sociedade; Economia; e Tecnologia.

TEIXEIRA MENDES, A. P. (Org.). Cadernos FGV DIREITO 

RIO — Série Clínicas. Educação e direito. Amicus curiae e 

centros de pesquisa. V. 2. Rio de Janeiro: FGV DIREITO 

RIO, 2013. 216 p.

1.1 andré pacheco Teixeira Mendes
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O livro apresenta os textos decorrentes do Fórum de Estudos Empíricos em Direito 

realizado na FGV DIREITO RIO, em 03 de agosto de 2012, com base no texto do prof. 

Thomas Ulen, da Universidade de Illinois.

PORTO, Antônio José Maristrello; SAMPAIO, P. R. P. (Orgs.). 

Direito e economia em dois mundos. Doutrina jurídica e 

pesquisa empírica. Rio de Janeiro: FGV, 2013. 320 p.

1.2 anTônio José MarisTrello porTo
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Explanação sobre a teoria econômica e sobre a conjectura em que foi criado o ca-

dastro positivo.

PORTO, Antônio José Maristrello. Visão do brasileiro so-

bre o cadastro positivo. In: CUNHA, Alexandre dos San-

tos; SILVA, Paulo Eduardo Alves da. (Orgs.). Pesquisa 

empírica em direito. 2. ed. Rio de Janeiro: IPEA, 2013, p. 

377-382.

1.2 anTônio José MarisTrello porTo
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A presente obra tem como objetivo mapear quais foram os momentos relevantes 

para a construção do abuso do direito no ordenamento jurídico nacional. Passada a pri-

meira década de sua positivação no Código Civil, o instituto começa a receber a devida 

atenção por parte da jurisprudência e sua menção é crescente nos debates jurídicos so-

bre os limites para o exercício dos direitos subjetivos. A positivação do abuso no art. 187 

do Código Civil abre caminho para que as mais distintas situações possam ser analisadas 

de acordo com os seus parâmetros, criando, assim, um mecanismo eficiente de restrição 

a condutas que contrariam a função dos direitos.

SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. Abuso do direito nas 

relações privadas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 159 p.

1.3 carlos affonso pereira de souza
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SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; CARLONI, G. Domínio 

público, instituições de memória e tecnologia. In: Grupo de 

Trabalho Arquivos de Museu e Pesquisa. (Org.). II Seminá-

rio Internacional Arquivos de Museus e Pesquisa: tecnolo-

gia, informação e acesso. São Paulo: Grupo de Trabalho 

Arquivos de Museu e Pesquisa, 2013, V. 1, p. 175-188.

1.3 carlos affonso pereira de souza
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Esta obra tem por objetivo investigar a influência que um dado teórico econômico 

exerce na elaboração de um conceito de empresa juridicamente relevante e operaciona-

lizável no direito comercial brasileiro contemporâneo.

Seu propósito consiste em, por um lado, identificar de que modo as formas de cons-

trução das relações entre direito e economia dificultam a consecução da tarefa de ela-

borar um conceito jurídico de empresa e, de outro lado, identificar alternativas possíveis 

para a reimpostação do problema que auxiliem na elaboração de um conceito de em-

presa juridicamente relevante e operacionalizável a partir do dado teórico econômico.

CAVALLI, Cássio M. Empresa, direito e economia. Rio de 

Janeiro: Forense, 2013.

1.4 cássio Machado cavalli
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O livro é o resultado de uma intuição dos autores, segundo a qual a descrição legisla-

tiva da recuperação judicial, contida na Lei 11.101/05, é muito limitada quando comparada 

à riqueza do instituto conforme a sua construção jurisprudencial. Como costuma ocorrer 

na realidade da vida, a variedade de perspectivas, sutilezas e complexidades de um insti-

tuto revela-se apenas na aplicação dinâmica da lei, por obra da jurisprudência, e não nas 

suas descrições legislativas. Por isso, empreenderam os autores um vigoroso esforço de 

pesquisa que evolveu a coleta de milhares de decisões judiciais de 19 Tribunais de Justiça 

e do TST, STJ e STF. O objetivo dos autores era traçar um retrato detalhado da forma 

como a jurisprudência brasileira tem construído o instituto da recuperação judicial de 

empresas. O resultado é um livro de doutrina de grande qualidade, enriquecido por re-

missões a inúmeros acórdãos acompanhados de excertos que indicam a ratio decidendo, 

contendo as diversas e muitas vezes divergentes orientações encontradas nos tribunais 

brasileiros. Nisto, aliás, reside mais uma das virtudes do livro que ora vai a público: os 

autores, como destacados conhecedores do tema, expõem a sua compreensão mas não 

deixam de apontar, em detalhe, inclusive as correntes jurisprudenciais divergentes. Com 

efeito, “A construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas” constitui uma 

importante obra para magistrados, advogados, professores e acadêmicos na busca por 

uma compreensão maior das diferentes abordagens jurisprudenciais sobre o tema.

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

jurisprudencial da recuperação judicial de empresas. Rio 

de Janeiro: Forense, 2013.

1.4 cássio Machado cavalli
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A proposta desse texto é analisar o polêmico tratamento dado pelos tribunais aos 

créditos garantidos pela propriedade de um bem móvel ou imóvel ou direito de crédito 

oferecido em garantia, tais como os garantidos por alienação fiduciária e os de arrenda-

mento mercantil. Este instituto denomina-se “trava bancária” em recuperações judiciais. 

A denominação advém do tratamento especial dado aos denominados “credores proprie-

tários”, que normalmente são as instituições financeiras, e está previsto no artigo 49, § 3º, 

da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. O objetivo geral é o de verificar qual a posição 

dos Tribunais de Justiça dos estados, comprovando se há efetiva aplicabilidade ou flexi-

bilização da “trava bancária”. Os objetivos específicos são: (i) compreender as posições 

doutrinárias conflitantes; e (ii) apresentar o panorama jurisprudencial dos dois últimos 

anos. A metodologia de pesquisa tem três abordagens: (i) teórica; (ii) de dados secundá-

rios; e (iii) de campo, com o recorte temporal da pesquisa abrangendo os anos de 2012 e 

2013 e o espacial investigando os Tribunais de Justiça de MG, MS, PE, RJ, RS, SP e do Su-

perior Tribunal de Justiça, por haver julgados sobre o tema durante os anos pesquisados.

NUNES, C. R. P. Trava bancária em recuperação judicial — 

Efetividade ou flexibilidade da garantia das instituições fi-

nanceiras na contemporaneidade? In: DARCANCHY, Mara 

Vidigal (Org.). Direito empresarial — CONPEDI/UNINO-

VE. Florianópolis: FUNJAB, 2013, v. EMP, p. 550-571.

1.5 cláudia ribeiro pereira nunes
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A partir do 1º Relatório do Projeto Supremo em Números e de alguns dados inéditos, o 

objetivo deste artigo é mapear os principais traços do Supremo Tribunal Federal em suas 

três personas processuais, explorando brevemente algumas de suas implicações para a 

compreensão da identidade da instituição de forma mais ampla. Em especial, aponta-se, 

no perfil quantitativo do tribunal, (i) a predominância de decisões monocráticas, que 

correspondem a cerca de 87% do total, enquanto as decisões tomadas pelo plenário não 

chegam 1%; (ii) a grande presença de normas processuais, sobretudo súmulas do próprio 

tribunal, na fundamentação das decisões; (iii) a vasta carga de trabalho individualmente 

alocada a cada ministro, em contraste com juízes em instâncias inferiores; e (iv) o possí-

vel impacto, das reformas sobre o acesso ao tribunal pela via recursal, do tempo que os 

ministros levam para resolver Ações Diretas de Inconstitucionalidade.

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda; ARGUELHES, Diego 

Werneck; CERDEIRA, P. C. O Supremo Tribunal Federal 

processual. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; ROSSET, 

Patrícia; AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do (Orgs.). 

Estudos: direito público em homenagem ao ministro Car-

los Mário da Silva Velloso. São Paulo: Lex, 2013, p. 299-309.

1.6 diego Werneck arguelhes
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O processo de integração entre os estados supõe uma aproximação entre as ordens 

jurídicas nacionais. Para isso, é imprescindível a análise do grau de compatibilidade entre 

essas ordens, bem como uma reflexão sobre os objetivos visados pela integração. Um 

princípio se impõe como condição do sucesso da integração: o da “traduzibilidade” dos 

direitos. Este livro reúne diversos textos sobre os desafios do direito da integração à luz 

do contexto multicultural e multilíngue que o envolve.

CARVALHO, Evandro Menezes de; GREENSTEIN, R. 

(Orgs.). Integração normativa: o direito em um contexto 

multicultural e multilíngue; Intégration normative: le droit 

dans un contexte multiculturel et multilingue. Rio de Ja-

neiro: FGV; Université Paris 1, 2013. 292 p.

1.7 evandro Menezes de carvalho



ANUáRIO DE PUBLICAÇõES 2013

FGV DIREITO RIO 22

A legitimidade do direito internacional é posta em xeque em razão de sua eficácia 

dependente das cambiantes relações de poder no sistema internacional e do progressi-

vo aumento das demandas em defesa das particularidades nacionais, muitas vezes ex-

pressadas sob o discurso da diversidade cultural. A ideia do direito internacional como 

um direito comum é questionada à medida que é tida como expressão normativa da 

cultura jurídica dos estados mais poderosos em detrimento de outras formas de expres-

são jurídico-culturais. Diante deste quadro, pergunta-se: é possível convergir as culturas 

jurídicas nacionais em torno de um projeto de integração normativa que seja, ao mesmo 

tempo, eficaz e legítima sob o ponto de vista da sociedade internacional?

CARVALHO, Evandro Menezes de. Integração normativa 

e a tradução das tradições jurídicas: compreender o mun-

do para regulá-lo, traduzir o mundo para compreendê-lo. 

In: CARVALHO, E. M.; GREENSTEIN, R. (Orgs.). Integra-

ção normativa: o direito em um contexto multicultural e 

multilíngue; Intégration normative: le droit dans un con-

texte multiculturel et multilingue. Rio de Janeiro: FGV; 

Université Paris 1, 2013, p. 75-122.

1.7 evandro Menezes de carvalho
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Este livro versa sobre as estratégias de reivindicação do direito à saúde no Brasil e 

em Portugal, e os desafios da construção social do direito à saúde em ambos os paí-

ses. O modo como os indivíduos vivenciam o direito à saúde, de um lado, e reivindicam 

esse direito, de outro, repercute nas estratégias formais e informais que adotam para a 

concretização desse direito. Sociedade, cultura e instituições compõem uma complexa 

relação social que é decisiva para a construção dos direitos e para a própria articulação 

dos atores sociais na sua efetivação.

No caso da saúde, o estudo de casos do Brasil e de Portugal permite discutir a relação 

entre Estado, sociedade e Judiciário a partir da dimensão da cultura de participação dos 

cidadãos, das redes de solidariedade que se constituem no espaço local e na utilização 

cada vez mais frequente de mecanismos institucionais e não institucionais. O objetivo do 

livro consiste justamente no debate sobre as estratégias e formas de efetivação da saúde 

como direito em ambos os países, de modo a refletir sobre os limites e possibilidades 

de utilização de mecanismos judiciais e extrajudiciais numa perspectiva participativa e 

solidária pelos cidadãos.

ASENSI, Felipe Dutra. Saúde, sociedade e Judiciário. Lis-

boa (Portugal): Juruá, 2013. 370 p. Versão de Portugal.

1.8 felipe duTra asensi
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Este livro versa sobre as estratégias de reivindicação do direito à saúde no Brasil e 

em Portugal, e os desafios da construção social do direito à saúde em ambos os paí-

ses. O modo como os indivíduos vivenciam o direito à saúde, de um lado, e reivindicam 

esse direito, de outro, repercute nas estratégias formais e informais que adotam para a 

concretização desse direito. Sociedade, cultura e instituições compõem uma complexa 

relação social que é decisiva para a construção dos direitos e para a própria articulação 

dos atores sociais na sua efetivação.

No caso da saúde, o estudo de casos do Brasil e de Portugal permite discutir a relação 

entre Estado, sociedade e Judiciário a partir da dimensão da cultura de participação dos 

cidadãos, das redes de solidariedade que se constituem no espaço local e na utilização 

cada vez mais frequente de mecanismos institucionais e não institucionais. O objetivo do 

livro consiste justamente no debate sobre as estratégias e formas de efetivação da saúde 

como direito em ambos os países, de modo a refletir sobre os limites e possibilidades 

de utilização de mecanismos judiciais e extrajudiciais numa perspectiva participativa e 

solidária pelos cidadãos.

ASENSI, Felipe Dutra. Direito à saúde. Curitiba: Juruá, 

2013. 370 p.

1.8 felipe duTra asensi
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Marketing jurídico apresenta de maneira prática como é possível fazer diferente na 

área de prestação de serviços jurídicos, com foco especial nos escritórios de advocacia 

e departamentos jurídicos, denominados empresas de advocacia. A pretensão é de for-

necer subsídios úteis para que todo e qualquer profissional que trabalhe com o direito 

perceba a sua atuação num contexto maior do que a mera rotina do dia a dia e pense 

em estratégias inovadoras e consistentes de promoção dos seus serviços jurídicos com 

confiabilidade.

ASENSI, Felipe Dutra. Marketing jurídico. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2013.

1.8 felipe duTra asensi
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A universalização da saúde veio acompanhada do seu reconhecimento como um 

direito de relevância pública. Não é por acaso que o princípio basilar e que conduz a 

prestação dos serviços de saúde é a integralidade. Inserida como um efetivo parâme-

tro ético-político para o direito constitucional à saúde, a integralidade não se conteve 

apenas na “letra da lei” e encontrou eco nas discussões, saberes e práticas de diversos 

profissionais de saúde pelo Brasil afora.

Neste sentido, a presente obra se dedica a refletir sobre o mundo fascinante e desa-

fiador do direito à saúde. A promessa de fazer uma reflexão crítica sobre o tema reuniu 

profissionais de diversas áreas e, como não poderia deixar de ser, os movimentos sociais. 

O livro defende a pluralidade e tal pluralidade também se revela nas abordagens que 

aqui são realizadas.

Sem a ambição de ser uma discussão exclusivamente brasileira sobre o tema, conta-

mos com a participação de autores latino-americanos, que contribuíram para uma visão 

ainda mais ampla e diversificada dos temas aqui tratados.

ASENSI, Felipe Dutra; MUTIZ, P.; PINHEIRO, Roseni 

(OrgS.). Direito e saúde: enfoques interdisciplinares. Curi-

tiba: Juruá, 2013.

1.8 felipe duTra asensi
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O objetivo deste artigo consiste em analisar a atuação do CNJ no que concerne à 

efetivação do direito à saúde, suas estratégias e impasses. Além disso, busca-se analisar 

os avanços oriundos desta atuação, de um lado, e os obstáculos e desafios que se apre-

sentam ao CNJ, de outro. No próximo capítulo, será apresentada a configuração jurídica 

do direito à saúde no Brasil, seus elementos definidores e o lugar do Judiciário. No ca-

pítulo seguinte, serão analisados os caminhos e perspectivas da judicialização da saúde 

no Brasil, com especial enfoque para o CNJ. Por fim, a título de considerações finais, será 

realizada uma discussão sobre a aproximação entre direito e saúde, e a relação do Judi-

ciário com a gestão e a sociedade civil.

ASENSI, Felipe Dutra. Judicialização da saúde e Conselho 

Nacional de Justiça — Perspectivas e desafios. In: NOBRE, 

Milton; SILVA, Ricardo Dias da (Orgs.). O CNJ e os desa-

fios da efetivação do direito à saúde. 2. ed. Belo Horizon-

te: Fórum, 2013, p. 85-110.

1.8 felipe duTra asensi
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Neste artigo, será realizada uma proposta de pesquisa e análise do direito à saúde, 

com foco nos diversos países sul-americanos. No próximo capítulo, será discutida a ideia 

de direito como “efeito de superfície” e em que medida isso contribui para a formação 

da cultura política e das oportunidades políticas de efetivação de direitos. No capítulo 

seguinte, é discutida uma proposta metodológica interdisciplinar, especialmente voltada 

para pesquisas empíricas do direito à saúde. Por fim, nas considerações finais, são apre-

sentados desafios de sua operacionalização e caminhos possíveis.

ASENSI, Felipe Dutra. Elementos para a pesquisa e análise 

do direito à saúde na América Latina. In: ASENSI, Felipe 

Dutra; MUTIZ, Paula; PINHEIRO, Roseni (Orgs.). Direito e 

saúde: enfoques interdisciplinares. Curitiba: Juruá, 2013, 

p. 67-82.

1.8 felipe duTra asensi
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O artigo se propõe a verificar se os serviços públicos de prevenção em matéria de 

saúde são judicializados, tomando como referência os pleitos por vacinas no estado do 

Rio de Janeiro e qual o tratamento dado pelo Tribunal de Justiça a essas demandas. No 

que se refere à vacinação e levando em consideração que não foi encontrada, entre os 

resultados pesquisados, a propositura de ações coletivas, é possível sugerir que, no to-

cante à vacinação coletiva, talvez não haja interesse por parte de associações ou institui-

ções jurídicas, como a Defensoria Pública e o Ministério Público, em provocar o Judiciário 

para a tutela da vacinação.

RAMOS, F.; AIDAR, A.; ASENSI, Felipe Dutra; PINHEIRO, 

Roseni. A judicialização da vacinação coletiva no estado 

do Rio de Janeiro. In: ASENSI, Felipe Dutra; MUTIZ, Paula; 

PINHEIRO, Roseni (Orgs.). Direito e saúde: enfoques in-

terdisciplinares. Curitiba: Juruá, 2013, p. 225-238.

1.8 felipe duTra asensi
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Este artigo busca aprofundar minuciosamente a discussão recente sobre a possibi-

lidade de a judicialização contribuir para o aprimoramento do Sistema Único de Saúde. 

Busca-se refletir criticamente a respeito da contribuição do Judiciário para a efetivação 

do direito à saúde e analisar os seus eventuais limites estruturais.

ASENSI, Felipe Dutra. Judicialização talvez possa salvar o 

SUS. In: PINHEIRO, Rosane; MULLER, Júlio; TICIANEL, Fá-

tima; SPINELLI, Maria Angélica; GOMES JUNIOR, Aluisio 

(Orgs.). Construção social da demanda por cuidado. Rio 

de Janeiro: Cepesc, 2013, p. 55-66.

1.8 felipe duTra asensi



ANUáRIO DE PUBLICAÇõES 2013

FGV DIREITO RIO 31

Este volume buscou condensar e refletir sobre uma experiência pedagógica: a mi-

nienquete etnográfica. Iniciada no ensino da disciplina “Sociologia Política”, na Faculdade 

de Direito de Montpellier, em 2009, a minienquete foi pensada como um trabalho que 

unisse ensino e pesquisa, e por meio da qual os alunos confrontariam os textos discuti-

dos em sala com a observação direta de uma sessão inteira de qualquer parlamento. Da 

França ao Brasil, e da sociologia política à jurídica, na FGV DIREITO RIO os alunos vêm 

sendo instados a analisar o que observam diretamente num ambiente judiciário com os 

textos estudados em sala. Assim, este volume começa com um balanço da atividade e 

prossegue com os quatro melhores trabalhos dos alunos franceses e os doze melhores 

trabalhos dos alunos brasileiros.

FONTAINHA, Fernando de Castro (Org.). Cadernos FGV 

DIREITO RIO. Educação e direito. Etnografia no ensino do 

direito. V. 8. Rio de Janeiro: FGV DIREITO RIO, 2013. 212 p.

1.9 fernando de casTro fonTainha
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A França de nossos dias não conhece meio de seleção de pessoal mais legítimo do 

que o concurso público e, desde 1958, este meio de seleção tornou-se também o meio, 

por excelência, de recrutamento do corpo da magistratura. Entretanto, o estado atual da 

sociologia desse grupo profissional não responde à questão: “como se tornar magistrado 

na França?” levando em conta o concurso. Muitos trabalhos foram consagrados à esco-

larização na ENM, bem como à socialização profissional dos magistrados. Através do uso 

de uma sociologia interacionista e de uma abordagem multimetodológica, a pesquisa 

aqui proposta tentará valorizar a interação entre preparadores, jurados e candidatos, as-

sim como os particulares contextos dentro dos quais se desenrolam as diferentes provas 

como fonte maior de outra resposta à questão: “como se tornar magistrado na França?”. 

Por enquanto, em vez de descartá-lo, é necessário se apegar à tautologia segundo a qual 

“os concursos selecionam aqueles que melhor se preparam para os concursos”.

FONTAINHA, Fernando de Castro. Como tornar-se juiz? 

Uma análise interacionista sobre o concurso da magistra-

tura francesa. Curitiba: Juruá, 2013. 562 p.

1.9 fernando de casTro fonTainha
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A França de nossos dias não conhece meio de seleção de pessoal mais legítimo do 

que o concurso público e, desde 1958, este meio de seleção tornou-se também o meio, 

por excelência, de recrutamento do corpo da magistratura. Entretanto, o estado atual da 

sociologia desse grupo profissional não responde à questão: “como se tornar magistrado 

na França?” levando em conta o concurso. Muitos trabalhos foram consagrados à esco-

larização na ENM, bem como à socialização profissional dos magistrados. Através do uso 

de uma sociologia interacionista e de uma abordagem multimetodológica, a pesquisa 

aqui proposta tentará valorizar a interação entre preparadores, jurados e candidatos, as-

sim como os particulares contextos dentro dos quais se desenrolam as diferentes provas 

como fonte maior de outra resposta à questão: “como se tornar magistrado na França?”. 

Por enquanto, em vez de descartá-lo, é necessário se apegar à tautologia segundo a qual 

“os concursos selecionam aqueles que melhor se preparam para os concursos”.

FONTAINHA, Fernando de Castro. Como tornar-se juiz? 

Uma análise interacionista sobre o concurso da magistratu-

ra francesa. Lisboa: Juruá, 2013. 560 p. Versão de Portugal.
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O II Relatório do Projeto Supremo em Números mostra como o STF lida com a Fe-

deração — não em seus desenhos e limites, definições de competências e de papéis 

constitucionais de cada ente federativo, mas com a diversidade de perspectivas que a 

diversidade de um estado federado impõe ao tribunal. O relatório é dividido em quatro 

partes. Primeiro, “Quem pauta o Supremo”. São apresentados dados sobre a contribui-

ção dos diferentes estados na definição da agenda do tribunal. A segunda parte, intitula-

da “O que pauta o Supremo”, contém informações sobre os assuntos dos processos que 

chegam ao STF. “Os efeitos da Reforma” traz comparações entre dados de 2007 e 2009 

para contribuir no diagnóstico dos efeitos de mecanismos da Emenda Constitucional 45 

na pauta do Supremo. Por último, a seção “Retratos” compila seis gráficos diferentes de 

cada uma das 27 unidades da Federação, mostrando o perfil dos processos oriundos de 

cada uma que chegam no STF.

FALCÃO, J.; ABRAMOVAY, P.; LEAL, F. A. R.; HART-

MANN, I. A. M. II Relatório Supremo em Números — O 

Supremo e a Federação. Rio de Janeiro: FGV DIREITO 

RIO, 2013, 183 p.

1.10 fernando leal
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O II Relatório do Projeto Supremo em Números mostra como o STF lida com a Fe-

deração — não em seus desenhos e limites, definições de competências e de papéis 

constitucionais de cada ente federativo, mas com a diversidade de perspectivas que a 

diversidade de um estado federado impõe ao tribunal. O relatório é dividido em quatro 

partes. Primeiro, “Quem pauta o Supremo”. São apresentados dados sobre a contribui-

ção dos diferentes estados na definição da agenda do tribunal. A segunda parte, intitula-

da “O que pauta o Supremo”, contém informações sobre os assuntos dos processos que 

chegam ao STF. “Os efeitos da Reforma” traz comparações entre dados de 2007 e 2009 

para contribuir no diagnóstico dos efeitos de mecanismos da Emenda Constitucional 45 

na pauta do Supremo. Por último, a seção “Retratos” compila seis gráficos diferentes de 

cada uma das 27 unidades da Federação, mostrando o perfil dos processos oriundos de 

cada uma que chegam no STF.

FALCÃO, J.; ABRAMOVAY, P.; LEAL, F. A. R.; HART-

MANN, I. A. M. II Relatório Supremo em Números — O 

Supremo e a Federação. Rio de Janeiro: FGV DIREITO 

RIO, 2013, 183 p.
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Este volume, dedicado ao estudo da administração pública gerencial, tem origem em 

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

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

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

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

A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios da administração 

pública gerencial, analisando as questões em face das condições econômicas do desen-

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

O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: a administração 

pós-moderna; a passagem do Estado Liberal ao Estado Regulador e o plano diretor da 

reforma do Estado; administração direta, autárquica e fundacional; os princípios, os atos 

administrativos e as atividades administrativas; a administração consensual; a partici-

pação do setor privado na ordem social; e empresas públicas, sociedades de economia 

mista, privatização. Este livro faz parte da Série Direito do Estado e da Regulação das 

Publicações FGV Management.

FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael 

Alves de (Orgs.). Administração pública gerencial. Rio 

de Janeiro: FGV, 2013. 326 p.

1.12 JoaquiM falcão
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Este primeiro volume, dedicado ao estudo de fundamentos de direito constitucio-

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

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

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

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

e a pragmática jurídicas.

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

de direito constitucional, analisando as questões em face das condições econômicas 

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

Estado.

O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como:

• interpretação constitucional; princípios constitucionais; ponderação, proporcio-

nalidade, razoabilidade;

• direitos fundamentais (I); regime constitucional dos direitos fundamentais; a vin-

culação dos particulares aos direitos fundamentais; colisão de direitos funda-

mentais, a internacionalização dos direitos fundamentais e os tratados interna-

cionais;

• direitos fundamentais (II); os direitos fundamentais sociais e sua eficácia jurídica; 

proteção ao mínimo existencial, reserva do possível e princípio da proibição do 

retrocesso.

FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael 

Alves de (Orgs.). Fundamentos de direito constitucional. 

V. 1. Rio de Janeiro: FGV, 2013. 156 p.

1.12 JoaquiM falcão
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Este segundo volume dedicado ao estudo de fundamentos de direito constitucio-

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

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

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

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

e a pragmática jurídicas.

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

de direito constitucional, analisando as questões em face das condições econômicas do 

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

tado. O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como:

• federalismo; fundamentos teóricos; a partilha constitucional de competências; as 

constituições estaduais e as leis orgânicas dos municípios;

• jurisdição constitucional (I); controle abstrato de constitucionalidade; regime ge-

ral; ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade;

• jurisdição constitucional (II); arguição de descumprimento de preceito funda-

mental; inconstitucionalidade por omissão: ação direta e mandato de injunção;

• jurisdição constitucional (III); controle concreto de constitucionalidade; regime 

geral; súmula vinculante e repercussão geral;

• separação de poderes e medidas provisórias.

FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael 

Alves de (Orgs.). Fundamentos de direito constitucional. 

V. 2. Rio de Janeiro: FGV, 2013. 160 p.

1.12 JoaquiM falcão
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Este volume dedicado ao estudo da ordem constitucional econômica tem origem em 

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

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

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

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

A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios da ordem constitu-

cional econômica, analisando as questões em face das condições econômicas do desen-

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

O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: a disciplina cons-

titucional das atividades econômicas reguladas; princípios da ordem econômica; direito 

do estado e da regulação; regulação, concorrência e defesa do consumidor; agências 

reguladoras; serviços públicos e monopólios estatais.

Este livro faz parte da Série Direito do Estado e da Regulação das Publicações FGV 

Management.

ALMEIDA, Rafael Alves de; FALCÃO, Joaquim; GUERRA, 

Sérgio (Orgs.). Ordem constitucional econômica. Rio de 

Janeiro: FGV, 2013. 212 p.

1.12 JoaquiM falcão
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O II Relatório do Projeto Supremo em Números mostra como o STF lida com a Fe-

deração — não em seus desenhos e limites, definições de competências e de papéis 

constitucionais de cada ente federativo, mas com a diversidade de perspectivas que a 

diversidade de um estado federado impõe ao tribunal. O relatório é dividido em quatro 

partes. Primeiro, “Quem pauta o Supremo”. São apresentados dados sobre a contribui-

ção dos diferentes estados na definição da agenda do tribunal. A segunda parte, intitula-

da “O que pauta o Supremo”, contém informações sobre os assuntos dos processos que 

chegam ao STF. “Os efeitos da Reforma” traz comparações entre dados de 2007 e 2009 

para contribuir no diagnóstico dos efeitos de mecanismos da Emenda Constitucional 45 

na pauta do Supremo. Por último, a seção “Retratos” compila seis gráficos diferentes de 

cada uma das 27 unidades da Federação, mostrando o perfil dos processos oriundos de 

cada uma que chegam no STF.

FALCÃO, J.; ABRAMOVAY, P.; LEAL, F. A. R.; HARTMANN, 

I. A. M. II Relatório Supremo em Números — O Supremo e 

a Federação. Rio de Janeiro: FGV DIREITO RIO, 2013, 183 p.

1.12 JoaquiM falcão
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A presente obra reúne artigos dos professores e pesquisadores da FGV sobre o julga-

mento do mensalão. São artigos publicados em sua imensa maioria nos jornais O Globo 

e Folha de São Paulo. Dividido em dezesseis capítulos que pretendem tanto contar a 

história do julgamento como esclarecer e analisar os principais temas e debates surgidos 

antes, durante e após as sessões do Supremo.

FALCÃO, Joaquim (Org.); COIRO, A. L.; RANGEL, T. A.; 

ARGUELHES, D. W.; HARTMANN, I. A. M.; LEAL, F. A. R.; 

CERDEIRA, P. de C.; MACHAD, M. B.; ABRAMOVAY, P. V.; 

BOTTINO, T.; HABER, C. D.; CHAVES, V. P.; RIBEIRO, L. M.; 

MENDES, A. P.; AGUIAR, L. A. Mensalão — Diário de um jul-

gamento: Supremo, mídia e opinião pública. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2013. 369 p.

1.12 JoaquiM falcão
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O texto analisa o processo de indicação dos conselheiros para o CNJ realizado pelos 

Tribunais Superiores, Congresso Nacional, OAB e Ministério Público. Mostra os processos 

de indicação até então realizados e os analisa quanto à eficiência e transparência institu-

cionais, buscando contribuir com o debate de aperfeiçoamento institucional.

FALCÃO, Joaquim; RANGEL, T. A. A indicação de magis-

trados e cidadãos para o Conselho Nacional de Justiça. 

In: COSTA, José Augusto Fontoura; ANDRADE, José Ma-

ria Arruda de; MATSUO, Alexandra Mery Hansen (Orgs.). 

Direito: teoria e experiência. Estudos em homenagem a 

Eros Roberto Grau. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 701-715.

1.12 JoaquiM falcão
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A partir do 1º Relatório do Projeto Supremo em Números e de alguns dados inéditos, o 

objetivo deste artigo é mapear os principais traços do Supremo Tribunal Federal em suas 

três personas processuais, explorando brevemente algumas de suas implicações para a 

compreensão da identidade da instituição de forma mais ampla. Em especial, aponta-se, 

no perfil quantitativo do tribunal, (i) a predominância de decisões monocráticas, que 

correspondem a cerca de 87% do total, enquanto as decisões tomadas pelo plenário não 

chegam 1%; (ii) a grande presença de normas processuais, sobretudo súmulas do próprio 

tribunal, na fundamentação das decisões; (iii) a vasta carga de trabalho individualmente 

alocada a cada ministro, em contraste com juízes em instâncias inferiores; e (iv) o possí-

vel impacto, das reformas sobre o acesso ao tribunal pela via recursal, do tempo que os 

ministros levam para resolver Ações Diretas de Inconstitucionalidade.

FALCÃO, Joaquim; CERDEIRA, Pablo de Camargo; AR-

GUELHES, D. W. O Supremo Tribunal Federal processu-

al. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; ROSSET, Patrícia; 

AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do (Orgs.). Estudos: 

direito público. Estudos em homenagem ao ministro Car-

los Mário da Silva Velloso. São Paulo: Lex Editora, 2013, p. 

299-308.

1.12 JoaquiM falcão
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Partindo do pressuposto de que a elaboração e implementação de uma política na-

cional deve se apoiar nas percepções e aspirações dos seus beneficiários, o trabalho 

analisou o quanto os consumidores brasileiros conhecem seus direitos, como procuram 

resolver seus eventuais problemas de consumo e o quanto confiam nas instituições exis-

tentes para resolver esses problemas. O trabalho apresenta, também, a percepção e as 

atitudes dos consumidores com relação aos meios extrajudiciais de resolução de proble-

mas e conflitos: o conhecimento e a utilização das agências reguladoras e do PROCON. 

Para isso, foram realizadas: a) uma pesquisa quantitativa a partir de um questionário 

estruturado, com uma amostra de consumidores brasileiros de empresas de telecomuni-

cações, planos de saúde e concessionárias de energia elétrica de todo o Brasil e b) uma 

pesquisa qualitativa com os consumidores que acionaram as agências reguladoras des-

ses setores (ANS, ANATEL e ANEEL) para resolver problemas de consumo.

OLIVEIRA, Fabiana Luci; RIBEIRO, Leandro Molhano. Uti-

lização de meios de resolução de conflitos no âmbito de 

serviços regulados por agências governamentais. Brasí-

lia: Ministério da Justiça, 2013. 116 p.

1.13 leandro Molhano ribeiro
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O objetivo deste capítulo é investigar o impacto da dinâmica democrática nos mu-

nicípios brasileiros, com destaque para os partidos políticos no exercício das adminis-

trações municipais, sobre os esforços na provisão de políticas nas áreas de educação e 

cultura, saúde e saneamento, habitação e urbanismo e assistência social e previdência.

RIBEIRO, Leandro Molhano. Federalismo, governo local e 

políticas sociais no Brasil entre 1996 e 2004. In: HOCHMAN, 

Gilberto; FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de (Orgs.). Federa-

lismo e políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

2013, p. 151-177.

1.13 leandro Molhano ribeiro
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O livro é o resultado de uma intuição dos autores, segundo a qual a descrição legisla-

tiva da recuperação judicial, contida na Lei 11.101/05, é muito limitada quando comparada 

à riqueza do instituto conforme a sua construção jurisprudencial. Como costuma ocorrer 

na realidade da vida, a variedade de perspectivas, sutilezas e complexidades de um insti-

tuto revela-se apenas na aplicação dinâmica da lei, por obra da jurisprudência, e não nas 

suas descrições legislativas. Por isso, empreenderam os autores um vigoroso esforço de 

pesquisa que evolveu a coleta de milhares de decisões judiciais de 19 Tribunais de Justiça 

e do TST, STJ e STF. O objetivo dos autores era traçar um retrato detalhado da forma 

como a jurisprudência brasileira tem construído o instituto da recuperação judicial de 

empresas. O resultado é um livro de doutrina de grande qualidade, enriquecido por re-

missões a inúmeros acórdãos acompanhados de excertos que indicam a ratio decidendo, 

contendo as diversas e muitas vezes divergentes orientações encontradas nos tribunais 

brasileiros. Nisto, aliás, reside mais uma das virtudes do livro que ora vai a público: os 

autores, como destacados conhecedores do tema, expõem a sua compreensão mas não 

deixam de apontar, em detalhe, inclusive as correntes jurisprudenciais divergentes. Com 

efeito, “A construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas” constitui uma 

importante obra para magistrados, advogados, professores e acadêmicos na busca por 

uma compreensão maior das diferentes abordagens jurisprudenciais sobre o tema.

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

dencial da recuperação judicial de empresas. Rio de Ja-

neiro: Forense, 2013.
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Este livro reúne estudos sobre políticas públicas brasileiras a partir da ótica da análise 

cognitiva de políticas públicas. Neste sentido, os capítulos que integram a obra trazem 

considerações dentro de proposições concretas e estudos de casos que em maior ou 

menor grau colocam a variável das ideias no centro de suas argumentações. Esses capí-

tulos cobrem um vasto leque de temas e políticas públicas.

As contribuições presentes neste livro demonstram a grande importância e necessi-

dade da utilização do instrumental conceitual e teórico da análise cognitiva aplicada às 

políticas públicas brasileiras. Esta abordagem pode trazer novas formas de problema-

tização e de análise de políticas públicas em diversas áreas, além de novos desafios e 

perspectivas ao campo da sociologia política como um todo.

ROCHA, M. S.; TOMAZINI, C. (Orgs.). As ideias também 

importam: abordagem cognitiva e políticas públicas no 

Brasil. Curitiba: Juruá, 2013. 252 p.
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Este livro reúne estudos sobre políticas públicas brasileiras a partir da ótica da análise 

cognitiva de políticas públicas. Neste sentido, os capítulos que integram a obra trazem 

considerações dentro de proposições concretas e estudos de casos que em maior ou 

menor grau colocam a variável das ideias no centro de suas argumentações. Esses capí-

tulos cobrem um vasto leque de temas e políticas públicas.

As contribuições presentes neste livro demonstram a grande importância e necessi-

dade da utilização do instrumental conceitual e teórico da análise cognitiva aplicada às 

políticas públicas brasileiras. Esta abordagem pode trazer novas formas de problemati-

zação e de análise de políticas públicas em diversas áreas, além de novos desafios e pers-

pectivas ao campo da sociologia política como um todo.1.15 Melina de Souza Rocha Lukic

ROCHA, M. S.; TOMAZINI, C. (Orgs.). As ideias também 

importam: abordagem cognitiva e políticas públicas no 

Brasil. Curitiba: Juruá, 2013. 252 p. Versão de Portugal.
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Esta publicação reúne artigos de especialistas que analisam as políticas brasileiras 

em vários campos. O livro é dividido em três partes. O primeiro, intitulado “Análise de 

atores e espaços de participação”, dá exemplos de mobilização de atores estatais e não 

políticos, como movimentos sociais, grupos de interesse organizados e os meios de co-

municação. A segunda parte reúne artigos sobre a “Política Social no Brasil”, no setor da 

saúde, assistência e transferências condicionadas. A terceira parte, intitulada “A Federa-

ção e o território”, centra-se nas questões federativas que trazem questões e problemas 

específicos para a análise de políticas públicas no Brasil.

TOMAZINI, C.; ROCHA, M. S. (Orgs.). L’analyse des politi-

ques publiques au Brésil. Paris: L’Harmattan, 2013. 316 p.
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O livro reúne textos que debatem políticas públicas brasileiras em diversos campos, 

a partir de uma abordagem cognitiva. A abordagem cognitiva de políticas públicas se 

caracteriza por uma série de trabalhos que destacam a importância dos elementos de 

conhecimento, ideias, representações e crenças na ação pública. Esses estudos tendem 

a compreender a formulação e implementação de políticas públicas de uma forma dife-

rente: não como um mecanismo de resolução de problemas, mas com base na relação 

entre política e a construção da ordem social. Em especial, buscam explicar como ques-

tões controversas e conflitivas transformam-se em um campo de ação e reflexão para 

os poderes públicos.

ROCHA, M. S.; TOMAZINI, C (Orgs.). As ideias também im-

portam: a abordagem cognitiva de políticas públicas no 

Brasil. In: ROCHA, M. S.; TOMAZINI, C. (Orgs.). As ideias 

também importam: abordagem cognitiva e políticas pú-

blicas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2013, p. 7-18.
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O trabalho analisa a incidência do ICMS sobre a energia elétrica sob duas óticas: a 

visão e o interesse dos estados e a posição dos contribuintes. Abordamos, de um lado, a 

importância que a incidência do ICMS sobre a energia elétrica ocupa nas finanças públi-

cas estaduais e porque uma diminuição da sua arrecadação poderia trazer graves impac-

tos às contas públicas desses entes. De outro, analisamos a elevada carga de tributos re-

passada ao contribuinte na tarifa de energia elétrica sob duas variáveis: a universalidade 

do consumo e a baixa elasticidade preço-demanda da energia. O repasse dos tributos na 

tarifa ao consumidor final pode afetar a produção, configurando-se como um dos entra-

ves ao crescimento econômico do país. Por fim, abordaremos o tema da essencialidade 

da energia elétrica à luz do princípio da seletividade do ICMS, previsto pela Constituição 

de 1988, o qual tem sido a posição dos tribunais acerca do tema.

ROCHA, M. S. A incidência do ICMS sobre a energia elé-

trica: entre interesse dos estados, desenvolvimento eco-

nômico e garantias do contribuinte consumidor. In: FOL-

MANN, Melissa; GONÇALVES, Oksandro Osdival (Orgs.). 

Tributação, concorrência e desenvolvimento. Curitiba: 

Juruá, 2013, p. 221-235.
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O artigo tem por objetivo analisar como a Constituição de 1988 definiu um novo pa-

radigma para a tributação no Brasil, enfatizando o papel central da questão federativa 

neste contexto. O artigo analisa as oposições entre os entes federativos (União, Estados 

e Municípios) a partir de suas crenças e interesses, e os vários projetos debatidos durante 

as discussões da Assembleia Constituinte. A autora mostra que a aprovação de mudan-

ças na tributação foi possível graças aos acordos entre esses atores com interesses con-

flitantes e também às perdas impostas à União Federal. No entanto, dado que medidas 

importantes não foram tomadas no novo paradigma, estas não saíram da agenda política 

e continuaram a estar no centro das reivindicações de reforma após 1988.

ROCHA, M. S. La formation du paradigme de la fiscalité 

et la question fédérative: coalitions, dépendance au sen-

tier et consensus ambigu. In: TOMAZINI, C.; ROCHA, M. 

S. (Orgs.). L’analyse des politiques publiques au Brésil. 

Paris: L’Harmattan, 2013, p. 221-262.
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PINTO, N. L. A PEC dos recursos e seus reflexos no pro-

cesso civil. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MENDES, 

Aluisio Gonçalves de Castro (Orgs.). O processo em pers-

pectiva: jornadas brasileiras de direito processual. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 313-319.
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A obra contém entrevistas com advogadas e advogados que atuaram na defesa de 

presos políticos entre 1964-1985. Nosso objetivo foi investigar a relação dos advogados 

com as estruturas legais do regime, mesmo em um contexto em que as ilegalidades eram 

frequentes. Como os clientes chegavam a eles? Como começaram a atuar na advocacia 

de presos políticos? Como era a relação com familiares, amigos e colegas de militância 

de clientes? Recebiam honorários? Como enfrentavam a incomunicabilidade, as torturas, 

as prisões por excesso de prazo e a ausência de habeas corpus? Como encaravam as 

violências, perseguições e preconceitos que eles próprios sofriam no exercício de sua 

profissão (às vezes até perpetrados por outros advogados…)?

SPIELER, Paula; QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Advoca-

cia em tempos difíceis — Ditadura militar 1964-1985. Curi-

tiba: Juruá, 2013. 912 p.
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A obra aborda uma questão de extrema relevância no desenvolvimento de políticas 

para os setores regulados de infraestrutura, consistente em qual seria a melhor forma de 

organização jurídico-institucional para tutelar a concorrência nos segmentos da econo-

mia que se caracterizam como monopólio natural. São objeto de análise os setores de 

transmissão e distribuição de energia elétrica, rodovias, ferrovias, portos, aeroportuário, 

telefonia fixa, saneamento, distribuição e transporte de gás natural. A partir disso, o livro 

sustenta a relevância da complementaridade de competências entre agências regulado-

ras e o CADE. A autora destaca o papel da advocacia da concorrência, das consultas e 

audiências públicas e da análise de impacto regulatório; ao final, discute as soluções tra-

zidas pelo ordenamento jurídico nacional nos casos em que se verifiquem entendimentos 

conflitantes e irreconciliáveis entre entidades reguladoras e concorrenciais, enfatizando 

o papel do Poder Judiciário.

SAMPAIO, P. R. P. Regulação e concorrência: a atuação 

do CADE em setores de infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 

2013. 415 p.
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O capítulo integra livro cujo objetivo é apresentar propostas para diferentes áreas do 

governo, a serem implementadas a partir de 2015. O artigo é dedicado ao setor elétrico. 

Após breve retrospecto histórico, são apresentadas as profundas mudanças sofridas no 

marco regulatório com a edição da Medida Provisória 579/12 e, ao final, são apresentadas 

propostas para aprimoramento do arcabouço regulatório do setor elétrico.

SAMPAIO, P. R. P.; LANDAU, Elena; DUTRA, J. C. Uma 

agenda de trabalho para o setor elétrico. In: GIAMBIAGI, 

Fabio; PORTO, Claudio (Orgs.). Propostas para o gover-

no 2015/2018. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 291-305.
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O artigo apresenta um retrospecto das mudanças regulatórias observadas no setor 

elétrico ao longo de duas décadas, tendo por marco inicial 1992, ano em que a primeira 

distribuidora de energia elétrica foi incluída no Programa Nacional de Desestatização 

(PND), criado em 1990. Em seguida, mostra-se que, como resultado do racionamento 

vivenciado em 2001-2002 e da mudança de orientação política, a partir de 2003-2004 

tem-se um novo modelo, com maior ênfase no papel do Estado, especialmente na estru-

turação de um sistema de leilões visando garantir a oferta de energia às distribuidoras e 

promover modicidade tarifária. O ano de 2012 foi marcado pela edição da Medida Provi-

sória 579, que autorizou a renovação de diversas concessões que estavam para encerrar-

-se, ao mesmo tempo que previu a adoção de um regime de quotas para alocação da 

energia gerada a partir das usinas cujos contratos foram renovados, e de remuneração 

pelo custo. O artigo conclui que as mudanças empreendidas em 2012 representaram 

mais uma profunda alteração na estrutura do setor, a qual deixou a desejar nos aspectos: 

político — por terem sido implementadas por meio de medida provisória, sem ampla 

discussão com a sociedade; jurídico, em razão de dúvidas em torno do dever de licitar e 

do critério de remuneração de ativos não amortizados; regulatório, por reintroduzir um 

modelo de regulação pelo custo, aumentando o dirigismo estatal; e econômico-financei-

ro, por ter reduzido a capacidade de alavancagem e investimento das empresas, o que 

tende a incrementar a necessidade de aporte de capital estatal no setor.

SAMPAIO, P. R. P.; LANDAU, Elena; DUTRA, J. C. O Estado 

e a iniciativa privada no setor elétrico: uma análise das 

duas últimas décadas (1992-2012). In: OLIVEIRA, Gesner; 

OLIVEIRA FILHO, Luiz Chrysostomo de (Orgs.). Parcerias 

público-privadas: experiências, desafios e propostas. Rio 

de Janeiro: LTC, 2013, p. 255-286.
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O artigo apresenta uma discussão acerca da representatividade da participação dos 

usuários nas audiências públicas promovidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL). O texto traz um levantamento empírico da quantidade de vezes em que usu-

ários residenciais e associações de defesa do consumidor realizaram contribuições para 

as audiências públicas promovidas pela ANEEL entre os anos de 2010 e 2012, tendo por 

objeto de análise as propostas normativas cujas matérias tinham potencial para afetar 

interesses dos usuários.

SAMPAIO, P. R. P.; MEDEIROS, M. E. A efetividade da par-

ticipação do usuário nas audiências públicas promovidas 

pela ANEEL. In: ROCHA, Fabio Amorim da (Org.). Temas 

relevantes no direito de energia elétrica. Rio de Janeiro: 

Synergia, 2013, V. 2, p. 745-773.

1.18 paTrícia regina pinheiro saMpaio



ANUáRIO DE PUBLICAÇõES 2013

FGV DIREITO RIO 59

O artigo realiza breve relato da experiência da clínica desenvolvida entre os alunos 

da graduação da FGV Direito Rio, a qual preparou petição de amicus curiae, em repre-

sentação da Associação Brasileira de Direito e Economia (ABDE), nas ações diretas de 

inconstitucionalidade em que se alega a inconstitucionalidade de algumas previsões da 

Lei 12.462/2011, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC). A 

petição teve por objetivo municiar o STF com informações acerca de questões econô-

micas e jurídicas subjacentes a algumas das decisões tomadas na redação da referida lei, 

buscando fornecer subsídios para corroborar a sua constitucionalidade.

ARAUJO, T. C.; SAMPAIO, P. R. P. Amicus curiae: levando 

a eficiência a sério — O novo sistema de licitações brasi-

leiro e a experiência de elaboração das petições de ami-

cus curiae nas ADIs 4645 e 4655 da Associação Brasileira 

de Direito e Economia. In: TEIXEIRA MENDES, A. P. (Org.). 

Cadernos FGV DIREITO RIO — Série Clínicas. Educação e 

direito. Amicus curiae e centros de pesquisa. V. 2. Rio de 

Janeiro: FGV DIREITO RIO, 2013, p. 85-90.
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Le Mercosur existe depuis 1991, mais initialement la doctrine a été largement absente 

des questions relatives à l’incorporation et à la mise en oeuvre de son droit par les États 

membres. Cela s’explique en raison du caractère limité de l’union douanière et des fonc-

tions réduites dévolues aux institutions mercosuriennes.

Néanmoins, l’approfondissement du Mercosur, qui n’est plus limité aux objectifs pure-

ment économiques, implique que le rôle de ses États membres devienne plus important. 

C’est la raison pour laquelle cette étude s’est intéressée au phénomène de l’incorporation 

et de la mise en oeuvre de ses normes dérivées tant du point de vue général, que de celui 

de l’exercice de la mise en oeuvre par les États membres, en particulier par le Brésil.

L’objectif ici est d’évaluer, selon une méthode comparative avec le droit de l’Union eu-

ropéenne, comment le Mercosur tente d’encadrer la liberté des autorités nationales pour 

pouvoir ensuite vérifier si ces règles communes, qui se montrent singulièrement comple-

xes, imprécises et éparses, sont respectées par le Brésil lorsque celui-ci est supposé agir 

en tant que relais d’exécution du droit du Mercosur.

Il s’agit donc d’observer la pratique actuelle, à l’aide d’une étude sur le terrain, afin de 

pouvoir en identifier les défaillances et les solutions juridiques possibles, sans négliger 

l’influence de la politique sur le droit d’une organisation qui reste essentiellement domi-

née par les pouvoirs exécutifs nationaux.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. La difficile incorporation 

et mise en oeuvre des normes du Mercosur: aspects gé-

néraux et exemple du Brésil. Paris: Librairie générale de 

droit et jurisprudence (LGDJ), 2013. 480 p.
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Cette recherche s’est intéressée à la question relative à l’incorporation des nor-

mes dérivées mercosuriennes lorsque celles-ci suivent les procédures prévues pour 

l’incorporation du droit international au Brésil. Il s’agit de normes qui exigent l’adoption 

de mesures complémentaires de caractère général pour leur mise en œuvre. L’analyse 

ici effectuée comprend l’incorporation par le pouvoir exécutif, qui détient une maîtrise 

quasi complète et démesurée de la procédure d’incorporation, et par le pouvoir législatif 

de façon conjointe, dont l’intervention est très encadrée et conditionnée par l’action du 

pouvoir exécutif. L’objectif sera d’évaluer les procédures et les innombrables difficultés 

qui en découlent afin de démontrer la nécessité d’une solution d’équilibre adaptée aux 

exigences de l’incorporation et de la mise en œuvre des normes mercosuriennes.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Le problème de 

l’incorporation des normes du Mercosur dans l’ordre ju-

ridique brésilien. In: áLVAREZ, Eric Tremolada (Org.). 

Repensando la integración y las integraciones. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 367-388.
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The Responsibility while Protecting formula was proposed before the UN General As-

sembly by President Dilma Rousseff in September 2011 as a response to alleged excesses 

committed during the implementation of UN Security Council Resolution 1973 regarding 

Libya. Less than a year later, Brazilian diplomats are pleased that the concept of RwP 

was included in the last UN Secretary-General report on Responsibility to Protect of July 

25th, 2012. One should evaluate, however, whether the Brazilian proposal represents a 

real innovation, or if it tends to reproduce the basis already established in the concept of 

R2P, as envisaged in 2001. This article highlights a number of fundamental questions re-

lated to the RwP formula which has been considered the Brazilian major contribution to 

the debates regarding the use of force within the UN. Divided into two sections, it recalls 

the core elements of RwP before analyzing the main challenges which may jeopardize 

its implementation.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Implementing the Respon-

sibility while Protecting after the New Report by the UN 

Secretary-General on Responsibility to Protect. In: HA-

MANN, E. Passarelli; MUGGAH, R. (Orgs.). Implementing 

the Responsibility to Protect: New Directions for Inter-

national Peace and Security. Brasília: Instituto Igarapé e 

CEBRI, 2013, p. 69-76.
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A fórmula da Responsabilidade ao Proteger foi proposta na Assembleia Geral da 

ONU pela presidente Dilma Rousseff em setembro de 2011 como resposta aos supostos 

excessos cometidos durante a implementação da Resolução 1973, do Conselho de Se-

gurança da ONU, com relação à Líbia. Menos de um ano depois, diplomatas brasileiros 

demonstraram satisfação com a inclusão do conceito da Responsabilidade ao Proteger 

no último relatório do secretário-geral da ONU sobre o tema, emitido em 25 de julho de 

2012. É preciso avaliar, contudo, se a proposta brasileira representa uma real inovação 

ou se tende a reproduzir fundamentos já instituídos no conceito da Responsabilidade de 

Proteger, conforme inicialmente elaborado em 2001. Este artigo destaca uma série de 

questões fundamentais relacionadas à fórmula da Responsabilidade ao Proteger, consi-

derada uma importante contribuição do Brasil aos debates relacionados ao uso da força 

no âmbito da ONU. Dividido em duas partes, o artigo retoma os elementos centrais da 

Responsabilidade ao Proteger antes de analisar os principais desafios que podem pôr em 

risco a sua implementação.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Implementando a ‘res-

ponsabilidade ao proteger’ após o novo relatório do 

Secretário-Geral sobre a ‘responsabilidade de proteger’. 

In: HAMANN, E. Passarelli; MUGGAH, R. (Orgs.). A imple-

mentação da responsabilidade de proteger: novas dire-

ções para a paz e a segurança internacional. Brasília: Ins-

tituto Igarapé e CEBRI, 2013, p. 73-80.
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O II Relatório do Projeto Supremo em Números mostra como o STF lida com a Fe-

deração — não em seus desenhos e limites, definições de competências e de papéis 

constitucionais de cada ente federativo, mas com a diversidade de perspectivas que a 

diversidade de um estado federado impõe ao tribunal. O relatório é dividido em quatro 

partes. Primeiro, “Quem pauta o Supremo”. São apresentados dados sobre a contribui-

ção dos diferentes estados na definição da agenda do tribunal. A segunda parte, intitula-

da “O que pauta o Supremo”, contém informações sobre os assuntos dos processos que 

chegam ao STF. “Os efeitos da Reforma” traz comparações entre dados de 2007 e 2009 

para contribuir no diagnóstico dos efeitos de mecanismos da Emenda Constitucional 45 

na pauta do Supremo. Por último, a seção “Retratos” compila seis gráficos diferentes de 

cada uma das 27 unidades da Federação, mostrando o perfil dos processos oriundos de 

cada uma que chegam no STF.

FALCÃO, J.; ABRAMOVAY, P.; LEAL, F. A. R.; HARTMANN, 

I. A. M. II Relatório Supremo em Números — O Supremo e 

a Federação. Rio de Janeiro: FGV DIREITO RIO, 2013, 183 p.
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Este primeiro volume, dedicado ao estudo de fundamentos de direito constitucio-

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

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

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

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

e a pragmática jurídicas.

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

direito constitucional, analisando as questões em face das condições econômicas do de-

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

O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como:

• interpretação constitucional; princípios constitucionais; ponderação, proporcio-

nalidade, razoabilidade;

• direitos fundamentais (I); regime constitucional dos direitos fundamentais; a vin-

culação dos particulares aos direitos fundamentais; colisão de direitos funda-

mentais, a internacionalização dos direitos fundamentais e os tratados interna-

cionais;

• direitos fundamentais (II); os direitos fundamentais sociais e sua eficácia jurídica; 

proteção ao mínimo existencial, reserva do possível e princípio da proibição do 

retrocesso.

ALMEIDA, Rafael Alves de; FALCÃO, Joaquim; GUERRA, 

Sérgio (Orgs.). Fundamentos de direito constitucional. V. 1. 

Rio de Janeiro: FGV, 2013. 156 p.

1.21 rafael alves de alMeida
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Este segundo volume dedicado ao estudo de fundamentos de direito constitucio-

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

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

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

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

e a pragmática jurídicas.

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

de direito constitucional, analisando as questões em face das condições econômicas do 

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

tado. O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como:

• federalismo; fundamentos teóricos; a partilha constitucional de competências; as 

constituições estaduais e as leis orgânicas dos municípios;

• jurisdição constitucional (I); controle abstrato de constitucionalidade; regime ge-

ral; ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalida-

de;

• jurisdição constitucional (II); arguição de descumprimento de preceito funda-

mental; inconstitucionalidade por omissão: ação direta e mandato de injunção;

• jurisdição constitucional (III); controle concreto de constitucionalidade; regime 

geral; súmula vinculante e repercussão geral;

• separação de poderes e medidas provisórias.

ALMEIDA, Rafael Alves de; FALCÃO, Joaquim; GUERRA, 

Sérgio (Orgs.). Fundamentos de direito constitucional. V. 2. 

Rio de Janeiro: FGV, 2013. 160 p.

1.21 rafael alves de alMeida
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Este volume, dedicado ao estudo da administração pública gerencial, tem origem em 

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

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

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

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

A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios da administração 

pública gerencial, analisando as questões em face das condições econômicas do desen-

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

O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: a administração 

pós-moderna; a passagem do Estado Liberal ao Estado Regulador e o plano diretor da 

reforma do Estado; administração direta, autárquica e fundacional; os princípios, os atos 

administrativos e as atividades administrativas; a administração consensual; a partici-

pação do setor privado na ordem social; e empresas públicas, sociedades de economia 

mista, privatização. Este livro faz parte da Série Direito do Estado e da Regulação das 

Publicações FGV Management.

ALMEIDA, Rafael Alves de; FALCÃO, Joaquim; GUERRA, 

Sérgio (Orgs.). Administração pública gerencial. Rio de 

Janeiro: FGV, 2013. 326 p.

1.21 rafael alves de alMeida
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Este volume dedicado ao estudo da ordem constitucional econômica tem origem em 

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

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

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

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

A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios da ordem constitu-

cional econômica, analisando as questões em face das condições econômicas do desen-

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

O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: a disciplina cons-

titucional das atividades econômicas reguladas; princípios da ordem econômica; direito 

do estado e da regulação; regulação, concorrência e defesa do consumidor; agências 

reguladoras; serviços públicos e monopólios estatais.

Este livro faz parte da Série Direito do Estado e da Regulação das Publicações FGV 

Management.

ALMEIDA, Rafael Alves de; FALCÃO, Joaquim; GUERRA, 

Sérgio (Orgs.). Ordem constitucional econômica. Rio de 

Janeiro: FGV, 2013. 212 p.

1.21 rafael alves de alMeida
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Como seria possível responsabilizar o financiador, à luz das teorias da responsabilida-

de civil vigentes na dogmática, com base nas normas e na jurisprudência brasileiras? Qual 

seria a extensão do conceito de poluidor indireto? A proteção ambiental seria ampliada 

caso a instituição financeira fosse realmente responsabilizada? Em caso afirmativo, como 

trabalhar os mecanismos de gestão do risco para ampliar deveres de cuidado no setor 

financeiro e na economia como um todo? E, finalmente, mas não menos importante, a 

proteção ambiental estaria em risco na ausência de critérios objetivos, cuidadosamente 

aplicados e trabalhados pela doutrina e pela jurisprudência sobre o tema? Perguntas 

como essas são analisadas e respondidas pelo autor.

SAMPAIO, R. S. R. Responsabilidade civil ambiental da 

instituição financeira. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 264 p.

1.22 rôMulo silveira da rocha saMpaio
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LEMOS, Ronaldo. Copyright laws and the creative eco-

nomy: How can Science and Education in the Digital Age 

flourish in LAC?. In: GIRARD, Bruce; PERINI, Fernando. 

(Orgs.). Enabling Openness: The future of the Information 

Society in Latin America and the Caribbean. Fundación 

Comunica, 2013.

1.23 ronaldo leMos
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LEMOS, Ronaldo. Introdução: O Creative Commons no 

Brasil. In: BRANCO, Sérgio; BRITTO, Walter. O que é Cre-

ative Commons? Novos modelos de direito autoral em 

um mundo mais criativo. Rio de Janeiro: FGV, 2013.

1.23 ronaldo leMos
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Este primeiro volume, dedicado ao estudo de fundamentos de direito constitucio-

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

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

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

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

e a pragmática jurídicas.

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

de direito constitucional, analisando as questões em face das condições econômicas 

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

Estado.

O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como:

• interpretação constitucional; princípios constitucionais; ponderação, proporcio-

nalidade, razoabilidade;

• direitos fundamentais (I); regime constitucional dos direitos fundamentais; a vin-

culação dos particulares aos direitos fundamentais; colisão de direitos funda-

mentais, a internacionalização dos direitos fundamentais e os tratados interna-

cionais;

• direitos fundamentais (II); os direitos fundamentais sociais e sua eficácia jurídica; 

proteção ao mínimo existencial, reserva do possível e princípio da proibição do 

retrocesso.

ALMEIDA, Rafael Alves de; FALCÃO, Joaquim; GUERRA, 

Sérgio (Orgs.). Fundamentos de direito constitucional. 

V. 1. Rio de Janeiro: FGV, 2013. 156 p.

1.24 sérgio guerra
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Este segundo volume dedicado ao estudo de fundamentos de direito constitucio-

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

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

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

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

e a pragmática jurídicas.

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

de direito constitucional, analisando as questões em face das condições econômicas do 

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

tado. O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como:

• federalismo; fundamentos teóricos; a partilha constitucional de competências; as 

constituições estaduais e as leis orgânicas dos municípios;

• jurisdição constitucional (I); controle abstrato de constitucionalidade; regime ge-

ral; ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalida-

de;

• jurisdição constitucional (II); arguição de descumprimento de preceito funda-

mental; inconstitucionalidade por omissão: ação direta e mandato de injunção;

• jurisdição constitucional (III); controle concreto de constitucionalidade; regime 

geral; súmula vinculante e repercussão geral;

• separação de poderes e medidas provisórias.

ALMEIDA, Rafael Alves de; FALCÃO, Joaquim; GUERRA, 

Sérgio (Orgs.). Fundamentos de direito constitucional. 

V. 2. Rio de Janeiro: FGV, 2013. 160 p.

1.24 sérgio guerra
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Este volume dedicado ao estudo da ordem constitucional econômica tem origem em 

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

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

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

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

A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios da ordem constitu-

cional econômica, analisando as questões em face das condições econômicas do desen-

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

O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: a disciplina cons-

titucional das atividades econômicas reguladas; princípios da ordem econômica; direito 

do estado e da regulação; regulação, concorrência e defesa do consumidor; agências 

reguladoras; serviços públicos e monopólios estatais.

Este livro faz parte da Série Direito do Estado e da Regulação das Publicações FGV 

Management.

ALMEIDA, Rafael Alves de; FALCÃO, Joaquim; GUERRA, 

Sérgio (Orgs.). Ordem constitucional econômica. Rio de 

Janeiro: FGV, 2013. 212 p.

1.24 sérgio guerra
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Este volume, dedicado ao estudo da administração pública gerencial, tem origem em 

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

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

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

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

A obra trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios da administração 

pública gerencial, analisando as questões em face das condições econômicas do desen-

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

O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: a administração 

pós-moderna; a passagem do Estado Liberal ao Estado Regulador e o plano diretor da 

reforma do Estado; administração direta, autárquica e fundacional; os princípios, os atos 

administrativos e as atividades administrativas; a administração consensual; a partici-

pação do setor privado na ordem social; e empresas públicas, sociedades de economia 

mista, privatização. Este livro faz parte da Série Direito do Estado e da Regulação das 

Publicações FGV Management.

ALMEIDA, Rafael Alves de; FALCÃO, Joaquim; GUERRA, 

Sérgio (Orgs.). Administração pública gerencial. Rio de 

Janeiro: FGV, 2013. 326 p.

1.24 sérgio guerra
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Considerando a hodierna importância da procedimentalização no direito administra-

tivo contemporâneo, é de se indagar: os atos administrativos expedidos pelas Agências 

Reguladoras — e mais precisamente pela ANVISA — têm natureza de norma primária? 

Ou a competência normativa pode ser enquadrada como sendo de natureza regulamen-

tar, de execução ou autônoma? A ANVISA tem competência para editar norma comple-

mentar à regra legal que trata sobre o efeito suspensivo dos recursos administrativos no 

âmbito regulatório (Lei nº 9.782/99)? E se a norma regulatória dispuser de forma contrá-

ria à lei? A Resolução RDC nº 25, de 04 de abril de 2008, diante das análises anteriores, é 

constitucional? É legal? São essas as questões enfrentadas neste ensaio.

GUERRA, Sérgio. Limites normativos da ANVISA: a in-

constitucionalidade da RDC nº 25 sobre recursos admi-

nistrativos. In: REGINA, Sérgio de (Org.). Parcerias públi-

co-privadas de medicamentos (PDPS). Belo Horizonte: 

Fórum, 2013, p. 173-217.

1.24 sérgio guerra
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Considerando as polêmicas em torno do acervo de bens que compõe os ativos dos 

concessionários de serviços públicos e os bens que permanecem vinculados a essa pres-

tação, este artigo examina o que são, do ponto de vista doutrinário, bens reversíveis e 

quais as suas características na função administrativa estatal caracterizada como serviço 

público, de modo a levar à perfeita interpretação das novas disposições que afetam, di-

retamente, a regulação dos contratos de concessão dos serviços de energia elétrica. Em 

especial, destacam-se a questão tarifária, a depreciação de bens, a amortização desses 

mesmos bens e os critérios para se proceder à indenização eventualmente devida ao 

concessionário no caso de não prorrogação da concessão.

GUERRA, Sérgio. Prorrogação das concessões no setor 

elétrico e seus impactos na reversão dos bens e indeniza-

ções à luz da Lei n. 12.783/2013. In: ROCHA, Fábio Amorim 

da (Org.). Temas relevantes no direito de energia elétri-

ca. Rio de Janeiro: Synergia, 2013, V. 2, p. 801-823.

1.24 sérgio guerra
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A regulação no setor de fármacos vem sendo auspiciosamente revisitada à luz da 

Constituição Federal de 1988 com especial enfoque em dois valores fundamentais: a 

promoção do direito à saúde e o desenvolvimento tecnológico nacional. Esses valores 

são faces de uma mesma moeda e que, por sua inquestionável relevância ao interes-

se público primário, merecem uma releitura à luz dos novos paradigmas de um direito 

administrativo, com base no consenso, na legitimidade, na ética e na eficiência. Nesta 

coletânea de artigos, os autores lançam um enfoque multidisciplinar sobre o tema, en-

frentando temas inéditos na produção acadêmica brasileira, muitos deles levantados em 

discussões surgidas com o advento de novos diplomas normativos para o setor, como 

a Lei nº 12.349/2010 — que altera a Lei nº 8.666/93 — e seu diploma regulamentador, o 

Decreto nº 7.546/2011, para ainda mais evidenciar a função regulatória das licitações e o 

fomento à indústria e à tecnologia desenvolvidas em nosso país. A parceria entre o setor 

público e o privado passa a ser o perfeito instrumento para criação de políticas públicas, 

fomentadoras da inovação tecnológica no país, como é o caso do importante Complexo 

Industrial da Saúde, que tem por objetivo buscar a autossuficiência técnica nacional na 

produção de fármacos e a ampliação do acesso aos medicamentos pela população.

GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e refle-

xividade: uma nova teoria sobre as escolhas administrati-

vas. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013. 393 p.

1.24 sérgio guerra
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Os direitos autorais encontram-se no centro do mundo. Se antes interessavam ape-

nas a quem publicava livros, gravava músicas ou produzia filmes, hoje os direitos autorais 

dizem respeito a todos os que acessam a internet. Afinal, o recente desenvolvimento 

tecnológico passou a permitir que obras culturais sejam produzidas e distribuídas diaria-

mente no universo digital.

Contudo, as leis de direitos autorais no Brasil não estão adequadas às práticas do 

tempo presente. Por isso, iniciativas inovadoras, que surgem em conformidade com a lei 

e que têm por objetivo aproximar o artista do público, vêm ganhando importância. Este 

livro é sobre uma dessas iniciativas — as licenças Creative Commons.

Por meio das licenças Creative Commons, o autor pode comunicar ao público o modo 

como ele permite que sua obra seja usada. A partir de uma variedade de seis licenças 

(que permitem desde a simples cópia até a exploração comercial da obra, conforme es-

colha do autor), as obras licenciadas podem fomentar a educação, incentivar a criação 

de obras derivadas ou permitir projetos colaborativos. Tudo de acordo com a vontade 

do autor e em favor de um mundo mais criativo.

BRANCO, Sérgio; BRITTO, W. O que é Creative Com-

mons? Novos modelos de direito autoral em um mundo 

mais criativo. Rio de Janeiro: FGV, 2013. 173 p.

1.25 sérgio vieira branco Júnior
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A presente obra reúne artigos dos professores e pesquisadores da FGV sobre o julga-

mento do mensalão. São artigos publicados em sua imensa maioria nos jornais O Globo 

e Folha de São Paulo. Dividido em dezesseis capítulos que pretendem tanto contar a 

história do julgamento como esclarecer e analisar os principais temas e debates surgidos 

antes, durante e após as sessões do Supremo.

FALCÃO, Joaquim (Org.); COIRO, A. L.; RANGEL, T. A.; 

ARGUELHES, D. W.; HARTMANN, I. A. M.; LEAL, F. A. R.; 

CERDEIRA, P. de C.; MACHAD, M. B.; ABRAMOVAY, P. V.; 

BOTTINO, T.; HABER, C. D.; CHAVES, V. P.; RIBEIRO, L. 

M.; MENDES, A. P.; AGUIAR, L. A. Mensalão — Diário de 

um julgamento: Supremo, mídia e opinião pública. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. 369 p.

1.26 Tania abrão rangel
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O texto analisa o processo de indicação dos conselheiros para o CNJ realizado pelos 

Tribunais Superiores, Congresso Nacional, OAB e Ministério Público. Mostra os processos 

de indicação até então realizados e os analisa quanto à eficiência e transparência institu-

cionais, buscando contribuir com o debate de aperfeiçoamento institucional.

FALCÃO, Joaquim; RANGEL, T. A. A indicação de magis-

trados e cidadãos para o Conselho Nacional de Justiça. 

In: COSTA, José Augusto Fontoura; ANDRADE, José Ma-

ria Arruda de; MATSUO, Alexandra Mery Hansen (Orgs.). 

Direito: teoria e experiência. Estudos em homenagem a 

Eros Roberto Grau. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 701-715.

1.26 Tania abrão rangel
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2. artigos em revistas 
acadêmicas





ANUáRIO DE PUBLICAÇõES 2013

FGV DIREITO RIO 85

Este artigo discute a possível legalização de jogos de azar no Brasil a partir de uma 

abordagem racional sobre os objetivos regulatórios a serem perseguidos. Inicialmente, 

são analisados os principais argumentos utilizados para legalizar os jogos no Brasil. A 

seguir, os autores identificam e elaboram os potenciais custos e benefícios associados 

pela literatura a determinados tipos de jogos. Por fim, também serão apresentados e 

discutidos elementos atualmente fora do, ou marginais ao, debate, os quais os autores 

consideram para se pensar em diferentes linhas de ação para regular jogos de azar, e 

uma análise mais pormenorizada de variáveis importantes para a regulação do setor. A 

proposta deste artigo é apontar um direcionamento para o debate sobre jogos de azar 

no Brasil de forma a torná-los viáveis.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. O dobro ou nada: 

a regulação de jogos de azar. In: Revista Direito GV, V. 16, 

p. 625-649, 2013.

2.1 carlos eMManuel JopperT ragazzo
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A análise da regulação dos serviços de táxis no Brasil, com base em uma abordagem 

jurídico-econômica, utilizando o princípio da proporcionalidade, demonstra que diversos 

pontos da regulação poderiam ser aprimorados para garantir maior concorrência, o que 

geraria incrementos de qualidade do serviço e menores preços. Entre os principais as-

pectos a serem estudados, estão a alteração de regimes de tarifa única por regimes de 

tarifa máxima, a retirada de restrições à quantidade de táxis (ou aumento do número de 

licenças disponíveis) e uma regulação mais adequada de qualidade e segurança. 

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; RODRIGUES, Edu-

ardo Frade. Proporcionalidade e melhora regulatória: 

a regulação dos serviços de táxi. In: Revista do IBRAC, 

V. 22, p. 277, 2013.

2.1 carlos eMManuel JopperT ragazzo
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On November 30th, 2011, after a lot of debate in Congress, Brazil’s President sanctio-

ned the approval of a new Competition Law (Law 12.529/11). After the six-month vacatio 

legis that aimed to give the authorities time to prepare the new competition policy sys-

tem, the law came into force on May 29th, 2012, bringing about substantial innovations to 

the national antitrust scenario, especially regarding mergers. Brazil had been one of the 

very few countries in the world that reviewed mergers only after they were consumma-

ted. After the Law was issued, however, merger control started to be reviewed ex ante, 

following the international trend.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; GORDILHO JR, 

Mário Sérgio. One Year After: Premerger Notification Unit 

in Brazil. In: Antitrust Chronicle, v. 8, p. 1-9, 2013.
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O objetivo deste artigo é, a partir do exemplo de uma manifestação em Ipanema, 

bairro nobre do Rio de Janeiro, contra a instalação de estações de metrô, demonstrar o 

caminho que vem sendo adotado pelas autoridades públicas para enfrentar o problema 

do transporte urbano. Primeiramente, este artigo tentará identificar se o planejamento 

urbano pode ser utilizado como uma estratégia efetiva para reduzir o problema dos con-

gestionamentos, identificando seus efetivos resultados e possível aplicabilidade à hipóte-

se da estação no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Em seguida, este artigo irá avaliar 

se a distância é ou não um fator relevante na escolha do modal de transporte, já que a 

premissa dos investimentos estatais em estações de metrô é justamente a migração dos 

veículos privados para o transporte público. Subsequentemente, o artigo irá investigar as 

distâncias que devem ser observadas entre as estações localizadas nas regiões identifi-

cadas como prioritárias, para determinar o intervalo de estações. Com isso, será possível 

concluir se a instalação da estação na Praça Nossa Senhora da Paz (ou em lugar alterna-

tivo perto) se justifica a partir do interesse público de redução dos congestionamentos 

nos grandes centros urbanos.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; LIMA, João Marce-

lo C. E. S. Planejamento urbano e redução de trânsito: o 

caso da estação de metrô da Nossa Senhora da Paz, em 

Ipanema. In: Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, 

v. 5, p. 97-113, 2013.
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O artigo aborda o tema do sócio incapaz nas sociedades limitadas. Há várias cir-

cunstâncias em que sócio incapaz pode figurar em sociedade limitada, como em caso 

de sócio que venha a tornar-se incapaz; de herdeiros incapazes de sócio falecido; e de 

incapazes que tenham interesse em participar de sociedade, para organizar seu patrimô-

nio ou obter um melhor regime tributário. Em todos esses casos, há vantagens para o 

incapaz que pretende integrar sociedade. Entretanto, há também riscos de imputação de 

responsabilidade ao incapaz pelas dívidas da sociedade. Neste contexto, o artigo busca 

responder ao seguinte questionamento: é possível que o incapaz figure no quadro social 

de uma sociedade limitada? A resposta a esta pergunta é formulada em duas partes. Na 

primeira parte, descreve-se a evolução da disciplina jurídica do tema até a promulgação 

do Código Civil de 2002. Na segunda parte, é apresentada a disciplina em vigor.

CAVALLI, Cássio M. O sócio incapaz nas sociedades limi-

tadas. In: Revista de Direito Privado, v. 54, São Paulo, p. 

183-196, 2013.
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Este artigo aborda o tema do capital social no direito societário brasileiro, notada-

mente nas sociedades limitadas. A noção de capital social está presente em todas as 

sociedades personificadas do direito nacional. Por esta razão, é relevante determinar 

quais as funções desempenhadas pelo capital social. A primeira delas consiste na função 

de garantia dos credores da sociedade. É que o capital social constitui um valor míni-

mo para o patrimônio da sociedade, restringindo a distribuição de lucros aos sócios. O 

capital social serve como parâmetro para medir os direitos e deveres dos sócios. Neste 

sentido, tanto os direitos políticos quanto os direitos patrimoniais são exercidos com 

base na proporção de participação do sócio no capital social. Enquanto elemento essen-

cial do contrato de sociedade, o capital social deve ser fixado no contrato de sociedade 

e subscrito integralmente pelos sócios no ato de constituição da sociedade. O capital 

social é protegido pelos princípios da intangibilidade e da realidade. De acordo com o 

princípio da intangibilidade, é vedada a distribuição de resultados em prejuízo ao capital. 

De acordo com o princípio da realidade, as contribuições dos sócios devem possuir o 

valor declarado pelos sócios no contrato. De acordo com a regra geral da liberdade de 

fixação do capital social, os sócios são livres para fixar-lhe o valor. Por fim, são relevantes 

as normas acerca da integralização do capital, que indicam quais bens podem ser apor-

tados para a sociedade.

CAVALLI, Cássio M. Notas sobre a disciplina do capital 

social nas sociedades limitadas. In: Revista Direito Em-

presarial, V. 10, Curitiba, p. 63-84, 2013.
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O direito empresarial precisa solucionar os conflitos provenientes dos negócios em-

presariais na sociedade em rede e era da informação. Este trabalho tem por objetivo 

geral tratar da performance dos títulos de crédito virtuais ou desmaterializados, utili-

zados na prática negocial brasileira, apresentando as bases epistemológicas da teoria 

da “cártula” eletrônica na sociedade de rede. A hipótese investigada é o vertiginoso 

incremento desses títulos, obrigando mudanças e ajustes para que o direito sintonize-se 

com a realidade econômica atual, especialmente para atender à economia de massa, sob 

pena de não garantir as transações empresariais. A metodologia empregada no ensaio 

é pesquisa de tipologia teórica, histórica e doutrinária. A análise terá por base a revisão 

bibliográfica e a pesquisa de decisões das instituições vinculadas ao mercado dos títulos 

de créditos virtuais. Este trabalho compila soluções às dificuldades na recuperação do 

crédito virtual na sociedade em rede para acompanhar a dinâmica da economia de mas-

sa, tão necessária na atualidade.

NUNES, Cláudia Ribeiro Pereira. Virtualidade e desmate-

rialização dos títulos de crédito na sociedade em rede e 

era da informação — Teoria da cártula eletrônica, magné-

tica ou digital. In: Revista Direitos Emergentes na Socie-

dade Global, V. 2, p. 56-86, 2013.
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Toda vez em que as empresas nacionais e estrangeiras transferem tecnologia, acor-

dam preliminarmente sobre os diversos aspectos jurídicos pré-operação que, possivel-

mente, serão realizados. As partes, naquele momento, estabelecem a confidencialidade, 

a não competitividade, se há ou não possibilidade de exclusividade, entre muitos outros 

tópicos relevantes à estrutura da operação futura. Esse instrumento particular denomi-

na-se memorando de entendimento (sigla em inglês: MOU) e pode ter por objetivo a 

possibilidade de uma futura transferência tecnológica, o objeto investigado neste ensaio. 

O objetivo geral deste ensaio é analisar juridicamente o memorando de entendimento, 

observando o seguinte: a) abrangência; b) conceito; c) natureza jurídica; e d) diferenças 

do MOU com as demais espécies de punctuação. Os objetivos especiais são: a) com-

preender se a ausência de boa-fé nestes pactos caracteriza a prática de ato ilícito e/ou 

se trata de abuso de direito; e b) entender em quais casos e como poderá ser exigida 

indenização ou perdas e danos como consequência patrimonial advinda da quebra de 

alguma de suas cláusulas ou do próprio pacto. A metodologia utilizada é a revisão bi-

bliográfica e a pesquisa de dados secundários relativos ao tema, como os julgados dos 

tribunais de justiça e de arbitragem. Alguns dos resultados obtidos nas discussões apre-

sentadas indicam sugestões para tornar mais eficiente a redação dos requisitos gerais e 

especiais do MOU.

NUNES, Cláudia Ribeiro Pereira. Memorando de entendi-

mento visando à transferência tecnológica entre empre-

sas (MOU): análise jurídica. In: Revista da SJRJ, V. 20, p. 

107-132, 2013.
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No estado de Rondônia, assim como em várias outras regiões do Brasil, os contrastes 

sociais revelam que há um constante processo de “des”construção social da cidadania, 

pautado na desigualdade econômica, social e cultural, bem como no flagrante desres-

peito à dignidade da pessoa humana. O objetivo geral desta pesquisa é investigar as 

condições socioeconômicas de famílias monoparentais rurais chefiadas por mulheres de 

18 a 25 anos, com no mínimo 3 filhos, expulsas da terra por motivos aleatórios e que se 

submetem às condições degradantes de trabalho nas cidades. Os objetivos específicos 

são: (i) entender os motivos que levam essas famílias brasileiras se sujeitarem a viver em 

circunstâncias precárias nos centros urbanos, apesar das campanhas de conscientização 

que circulam em mídias audiovisuais; e (ii.a) verificar se há uma lógica e/ou uma estraté-

gia de sobrevivência e/ou complementação de renda para essas famílias com essa sub-

serviência; e/ou (ii.b) se tal processo decorre de uma imposição social denominada “as-

sédio existencial”. Este trabalho se justifica pela necessidade de compreender a luta por 

reconhecimento a partir da organização e da afirmação de seus saberes e de fazeres no 

seio desse grupo identitário destoante do perfil de famílias “normais”. O campo da amos-

tra foi delimitando ao município de Ariquemes — microrregião do leste rondoniense. 

DIREITO, G. T. N. P. C. E.; NUNES, Cláudia Ribeiro Perei-

ra. Empirical Research Review — Famílias da precisão no 

município de Ariquemes, Rondônia: Assédio existencial 

ou estratégia de sobrevivência da economia familiar? 

In: AREL FAAr, Amazon’s Research and Environmental 

Law, V. 1, p. 107-125, 2013.
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No século XXI, a concorrência entre os postos revendedores de combustíveis — mer-

cado varejista regulado — passou a se dar em novas bases competitivas. Dentro desse 

âmbito, busca-se entender se o licenciamento ambiental em suas dimensões é um dos 

elementos de percepção da qualidade, sendo considerado nesse ensaio como a primeira 

etapa de regularização de empreendimento sustentável de revenda de combustíveis no 

mercado regulado, ou seja, considerado como salvaguarda de conservação ambiental 

dos processos de abastecimento. Faz-se mister investigar se o cumprimento das exi-

gências legais, das normas ambientais e do controle de poluentes, pode ser considerado 

como um diferencial competitivo no mercado regulado dos combustíveis, uma vez que 

a revenda de combustíveis é uma atividade potencialmente poluidora. Suscita-se, ainda, 

verificar se o licenciamento ambiental, salvaguarda de conservação ambiental, é ou não 

instrumento para consolidação de marca, por ser um elemento de configuração da qua-

lidade, na percepção dos consumidores. 

DIREITO, G. T. N. P. C. E.; NUNES, Cláudia Ribeiro Pereira. 

Empirical Research Review — Licenciamento ambiental — 

Elemento imperceptível na qualidade da marca dos postos 

de revendas de combustíveis — Mercado varejista regula-

do. In: AREL FAAr, Amazon’s Research and Environmen-

tal Law, V. 1, p. 128-134, 2013.
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No Brasil, os microempreendedores autônomos, até 2008, praticavam suas relações 

negociais informalmente por não terem acesso à formalidade. Após a promulgação da 

Lei do Microempreendedor, sem muita burocracia, esta categoria de sujeitos de direito 

obteve o direito à formalização do exercício de suas atividades econômicas e a garantia 

de alguns direitos fundamentais sociais, como: auxílio maternidade, auxílio doença, apo-

sentadoria, entre outros. O objetivo geral da pesquisa é analisar se ocorreu ou não o de-

senvolvimento dos registros de microempreendedor individual após ter sido disponibi-

lizado o acesso à formalidade. Os objetivos específicos, após contextualizar a economia 

popular, são: (i) compreender as relações negociais informais e formais do microempre-

endedor; e (ii) indicar quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas pelos 

microempreendedores no Brasil após a sua formalização. A metodologia de pesquisa 

tem duas abordagens: (i) teórica; e (ii) de dados secundários, com o recorte temporal da 

pesquisa abrangendo os anos de 2010 a 2013 e o espacial incluindo os dados represen-

tativos dos 27 estados brasileiros.

NUNES, Cláudia Ribeiro Pereira. Análise do desenvolvi-

mento da formalização do microempreendedor individual 

e qual o impacto em suas relações negociais no Brasil. In: 

Scientia Iuris, V. 17, UEL, p. 29-54, 2013.
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Toda sociedade é constituída por meio de consenso. Quando há a quebra da affectio 

societatis, os sócios não possuem o animus de prosseguir com as atividades negociais. 

Então, há duas possibilidades: liquidar a sociedade limitada ou resolvê-la em relação 

a um sócio. Desta feita, diante do princípio da preservação da empresa, faz-se mister 

analisar a possibilidade de o sócio que se retira titularizar uma unidade produtiva isolada 

de sociedade limitada como forma de ressarcimento pela sua retirada da sociedade. O 

objetivo geral deste artigo é o de analisar esta possibilidade de ressarcimento na esfera 

judicial. Os objetivos específicos são os de: (i) explicar o procedimento do pagamento 

em dinheiro no momento da retirada; (ii) apresentar como podem os sócios por meio 

de ações judiciais titularizarem-se de unidades produtivas isoladas da sociedade e o 

princípio da preservação da empresa; e (iii) apresentar a jurisprudência dos Tribunais de 

Justiça dos estados bem como do Superior Tribunal de Justiça acerca dos objetivos ora 

apresentados. A metodologia empregada no estudo é a revisão bibliográfica e a pesqui-

sa de dados secundários relativos ao tema, como julgados dos diversos tribunais e do 

Superior Tribunal de Justiça. 

SILVA, P. M.; NUNES, Cláudia Ribeiro Pereira. Titulariza-

ção de unidade produtiva isolada em sociedade limitada 

por ocasião da retirada de sócio por decisão judicial. In: 

Direito & Paz, V. 28, p. 9-58, 2013.
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Os credores de qualquer categoria, quando atuam em coletividade para obtenção de 

seus direitos, são os titulares do direito coletivo ao crédito de uma determinada socieda-

de com quem realizaram negócios. Então, quando uma sociedade resolve-se em relação 

a um sócio e este que se retira titulariza-se de uma das unidades produtivas isoladas de 

sociedade limitada, como forma de ressarcimento pela sua retirada, faz-se mister discutir 

de que forma os direitos dos credores devem ser cumpridos e por quem. Desta feita, o 

objetivo geral deste artigo é o de apresentar sugestões para a solução das questões re-

lativas à responsabilidade dos pagamentos dos créditos vencidos ou vincendos, seja da 

sociedade remanescente seja das unidades produtivas isoladas. Os objetivos específicos 

são os de: (i) indicar os direitos dos credores por categorias; (ii) explicar os procedimen-

tos de titularização de unidade produtiva pelo sócio que se retira extrajudicialmente: 

(ii.a) contrato de trespasse, e (ii.b) cisão parcial; (iii) estabelecer qual a extensão das 

responsabilidades da sociedade remanescente e das unidades produtivas isoladas; e (iv) 

apresentar a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais Regionais 

do Trabalho bem como a dos respectivos Tribunais Superiores acerca dos objetivos ora 

expostos. A metodologia empregada no estudo é a revisão bibliográfica e a pesquisa de 

dados exploratórios relativa ao tema, como julgados dos diversos tribunais.

NUNES, Cláudia Ribeiro Pereira. Direito dos credores de 

unidade produtiva isolada adquirida extrajudicialmente 

por sócio que se retirou de sociedade limitada. In: Direito 

& Paz, V. 29, p. 55-97, 2013.
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Judicialização é o fenômeno jurídico pelo qual o Poder Judiciário recebe um número 

expressivo de casos que deveriam ser resolvidos no âmbito dos processos legislativos ou 

dos procedimentos administrativos realizados pelo Poder Legislativo ou Executivo, res-

pectivamente. Isso acontece por força da ausência de ações necessárias à concretização 

das políticas públicas almejadas pela sociedade. O excesso de ações sobre o tema da 

saúde ocorre tanto em Rondônia quanto no resto do Brasil, e, por isso, este trabalho se 

justifica. O objetivo geral da pesquisa de jurisprudências é analisar os julgados e entender 

a percepção do STJ em relação à indicação do Secretário de Estado da Saúde de Rondô-

nia na qualidade de autoridade coatora e suas responsabilidades. Os objetivos especiais 

são: (i) compendiar os principais julgados proferidos pelo STJ no ano de 2013, sobre o 

tema; e (ii) estudar o cabimento da polaridade subjetiva passiva mandamental nos “man-

damus” impetrados perante o Poder Judiciário, particularmente relativos à obtenção de 

medicamentos e internações no estado de Rondônia. A metodologia empreendida no 

trabalho tem duas abordagens: (i) teórica; e (ii) exploratória de julgados. O recorte espa-

cial é a plataforma de consulta do STJ e o temporal refere-se ao ano de 2013.

DIREITO, G. T. N. P. C. E.; NUNES, Cláudia Ribeiro Perei-

ra. Análise de Jurisprudência do STJ — Estudo de caso 

sobre a indicação da autoridade coatora nos mandados 

de segurança relativos à judicialização da Saúde em RO. 

In: AREL FAAr, Amazon’s Research and Environmental 

Law, V. 1, p. 124-134, 2013.
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Segundo estudos da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais — CPRM -, órgão 

do Ministério das Minas e Energia, a reserva indígena Roosevelt é a única do Brasil que 

pode gerar uma mina industrial de diamantes de gema, tendo capacidade para pro-

duzir no mínimo um milhão de quilates de pedras preciosas por ano. De acordo com 

levantamentos da CPRM, já foram registrados no Departamento Nacional de Produção 

Mineral — DNPM, por mineradoras do Brasil e do mundo, mais de 400 pedidos de licença 

de pesquisa na reserva Roosevelt. Contudo, a extração do kimberlito mineralizado em 

terra indígena é ilegal e depende de regulamentação do Congresso. Novo marco civil 

para a mineração está sendo discutido no Congresso Nacional, o que justifica o presente 

estudo. O objetivo geral é entender por que os pedidos de licença de pesquisas e lavra 

nas reservas indígenas são indeferidos administrativamente ou revogados judicialmen-

te por meio do estudo de julgados do TRF/1ª Região. Os objetivos específicos são: (i) 

compendiar os principais julgados proferidos pelo TRF/1ª Região sobre o tema; e (ii) 

estudar a sustentabilidade ou não da mineração nas reservas indígenas. A metodologia 

empreendida no trabalho tem três abordagens: (i) teórica; (ii) dados secundários; e (iii) 

exploratória de julgados. O recorte espacial é a plataforma de consulta do TRF/1ª Região 

e o temporal refere-se ao ano de 2013.

DIREITO, G. T. N. P. C. E.; NUNES, Cláudia Ribeiro Perei-

ra. Análise de Jurisprudência do TRF 1ª Região — Estudo 

de caso sobre a impossibilidade de extração sustentável 

dos diamantes das reservas indígenas. In: AREL FAAr, 

Amazon’s Research and Environmental Law, V. 3, p. 112-

122, 2013.
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NUNES, C. R. P.; FISCILETTI, R. M. S. Editorial — 2013.2. 

In: AREL FAAR, Amazon’s Research and Environmental 

Law, V. 1, p. 3-4, 2013.
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A família na sociedade brasileira modificou-se e não é mais fundada em uma tradição 

formalista e patriarcal, por pessoas de sexo diferentes. Sendo assim, esta pesquisa tem 

por objetivo estudar o bem jurídico protegido na Lei nº 11.340/2006 — Lei Maria da Pe-

nha. Partir-se-á de pesquisa empírica de julgados no TJRJ para responder se as relações 

homoafetivas masculinas podem obter a proteção da Lei Maria da Penha se estiver ca-

racterizada a relação de vulnerabilidade, independentemente do gênero. 

NUNES, Cláudia Ribeiro Pereira; UBM, G. P. I. C. Gênero 

e vulnerabilidade — Os bens jurídicos protegidos na Lei 

Maria da Penha. In: Revista Eletrônica do Curso de Direi-

to do Centro Universitário de Barra Mansa, v. 4, p. 32-45, 

2013.
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O presente artigo identifica e analisa o impacto crescente no direito brasileiro das 

chamadas políticas adaptativas à insegurança, entendidas como medidas que tomam o 

estado de violência como um dado da realidade nacional e adaptam o regime jurídico ao 

cenário de insegurança vigente. Diferentemente das típicas políticas repressivas à violên-

cia, que não raro fragilizam direitos individuais de potenciais ofensores em nome de uma 

política geral de segurança pública, as políticas adaptativas à insegurança expressam 

um fortalecimento da proteção dos direitos individuais de potenciais vítimas em detri-

mento de políticas públicas voltadas à promoção de outros valores sociais relevantes. 

Demonstra-se que as políticas adaptativas têm ganhado espaço nos mais diversos ramos 

do ordenamento jurídico nacional, influenciando áreas aparentemente tão díspares e es-

tranhas à problemática da insegurança como o direito comercial, o direito administrati-

vo e até mesmo as regras de trânsito. Defende-se que, não obstante a sua aceitação e 

influência crescentes, tais medidas não podem ser aceitas de forma acrítica. Conquanto 

ampliem a extensão de direitos individuais, as políticas adaptativas à insegurança podem 

vir a gerar custos significativos — e talvez injustificáveis — por meio do enfraquecimento 

de outras políticas e valores públicos relevantes. 

ARGUELHES, Diego Werneck; PARGENDLER, Mariana. 

Custos colaterais da violência no Brasil: rumo a um direito 

moldado pela insegurança? In: Revista Direito GV, V. 17, 

p. 269-298, 2013.
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Nas últimas décadas, a partir de estudos sobre a Suprema Corte dos EUA, construiu-

-se um conjunto de modelos explicativos da tomada de decisão judicial. Teorias como 

essas informam, cada vez mais, estudos de comportamento judicial em diversos países, 

incluindo o Brasil. No entanto, os modelos foram originalmente desenvolvidos para ex-

plicar a atuação judicial em um contexto institucional específico — o dos EUA -, e não 

há razão para assumir que elas seriam automaticamente aplicáveis a outros contextos. 

Nesse cenário, o objetivo deste artigo é analisar os pressupostos institucionais dos prin-

cipais modelos de comportamento judicial desenvolvidos nos EUA, usando como eixo 

condutor o “modelo atitudinal”. A partir da reconstrução desse debate, indicaremos um 

conjunto de perguntas sobre o desenho institucional judicial no Brasil e de problemas 

teóricos relevantes para o desenvolvimento de uma agenda de estudos empíricos sobre 

o Supremo Tribunal Federal.

ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molha-

no. Preferências, estratégias e motivações: pressupostos 

institucionais de teorias sobre comportamento judicial e 

sua transposição para o caso brasileiro. In: Revista Direito 

e Práxis, v. 4, p. 85-121, 2013.
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A progressiva constitucionalização que os di reitos sociais passaram na década de 

1980 no Brasil, associada aos desafios de imple mentação efetiva por parte do Estado, fez 

com que tais direitos fossem cada vez mais submetidos ao crivo das instituições jurídi-

cas para a sua efetivação. A judicialização do direito à saúde, mais especificamente, tem 

versado sobre diversos serviços públicos, tais como o fornecimento de medicamentos, a 

disponibilização de exames e a cobertura de tratamentos para doenças.

ASENSI, Felipe Dutra. A judicialização da saúde no Brasil. 

In: Revista Justiça & Cidadania, V. 155, p. 43-43, 2013.
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O objetivo do trabalho é discutir as estratégias e formas de efetivação da saúde como 

direito, de modo a refletir sobre os limites e possibilidades de utilização de mecanismos 

estatais e não estatais para sua reivindicação no Brasil e em Portugal. Para tal, foi reali-

zada pesquisa qualitativa e quantitativa para discutir comparativamente os desafios de 

efetivação do direito à saúde com foco no acesso à justiça e nos repertórios de ação 

coletiva. Os resultados evidenciam que a complexidade da eleição do mecanismo estatal 

ou não estatal está fortemente relacionada à cultura jurídica dos cidadãos, além de fa-

tores políticos e econômicos oriundos da estrutura de oportunidades de cada uma das 

localidades.

ASENSI, Felipe Dutra. Saúde, Poder Judiciário e socieda-

de: uma análise de Brasil e Portugal. In: Physis, V. 23, p. 

801-820, 2013.
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Dans cet article sera développée une discussion à propos de la dimension stratégique 

de l’enseignement juridique à partir d’un cas concret: la préparation au premier concours 

d’accès de l’École nationale de la magistrature française. Il s’agit d’une ethnographie me-

née au sein de l’Institut d’Études Judiciaires de l’Université de Montpellier 1 en 2008, dans 

le cadre plus large de l’élaboration d’une thèse de doctorat en Science Politique, sur le 

recrutement des magistrats français. Le cas choisi comme source empirique de cette 

discussion constitue en fait un moment très particulier de l’ensemble de la préparation 

au concours, voire l’ensemble de l’enseignement juridique: les « oraux blancs », des exer-

cices de simulation de l’épreuve orale de culture générale, un examen très répandu dans 

les concours de la fonction publique française.

FONTAINHA, Fernando de Castro. La dimension stratégi-

que de l’enseignement juridique: l’ethnographie d’un de-

briefing. In: Droit et Cultures, v. 65, p. 165-190, 2013.
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A pesquisa investiga a forma de recrutamento de funcionários públicos de carreira, 

as ideologias desse processo, o que pensam os gestores públicos que lidam com o tema 

e como o modelo brasileiro de seleção dessa natureza se assemelha e pode ser contras-

tado com o modelo francês.

O mercado da preparação e da organização de concursos é um dos mais promisso-

res e crescentes no Brasil, e um dos menos regulados. A pesquisa pretende esclarecer o 

impacto desse fenômeno na nossa realidade e o discurso científico produzido sobre ele.

FONTAINHA, Fernando de Castro; GERALDO, Pedro Hei-

tor Barros; VERONESE, Alexandre; ALVES, Camila Souza; 

FIGUEIREDO, Beatriz Helena Fonseca; WALDBURGER, 

Joana. Processos seletivos para a contratação de ser-

vidores públicos: Brasil, o país dos concursos? In: Série 

Pensando o Direito, v. 49, p. 291-392, 2013.
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Um verdadeiro concurso público: os melhores vencerão! Por que preencher milha-

res de vagas com jovens inexperientes, eleitos por ninguém? Porque eles merecem! Os 

funcionários públicos são classificados, quando entram no corpo, e também em suas 

carreiras, de acordo com suas notas em provas e seu desempenho profissional. A lógica 

governante da classificação, da hierarquização e da admissão nesse universo profissional 

obedece ao que chamamos hoje “meritocracia”, o governo do talento.

FONTAINHA, Fernando de Castro. Meritocracia e concur-

sos públicos. In: Insight Inteligência, Rio de Janeiro, v. 63, 

p. 52-66, 2013.

2.6 fernando de casTro fonTainha
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An analysis of how the positive, rather than the negative, dimension of a right to in-

ternet access can be enforced by the Judiciary further evidences the extent to which the 

recognition of this as an autonomous right is viable and indeed required.

In the United States, although the protection of free speech has led to positive state 

action in many situations and different media, the impossibility of cost-effectively discon-

necting the granting of access from the editorial function created unavoidable — even if 

somewhat abatable — restrictions on the right of free speech of the medium owner. The 

internet’s original nature of a decentralized and asynchronous communication environ-

ment radically changed this context such that promoting free speech by ensuring access 

to the internet can be achieved without the right-constraining implications of the right of 

reply, access to the press or must-carry mechanisms.

In jurisdictions where social rights are not enforced by constitutional review, the ack-

nowledgment of a positive dimension of the right to internet access or of the right to 

free speech operates as a justification for restriction of other rights in order to carry out 

digital inclusion policies.

In those constitutional orders where social rights are enforceable by courts, acknowled-

ging a constitutional right to internet access does not automatically lead to the recognition 

of a subjective right or entitlement of everyone to free broadband. Because due considera-

tion of budgetary constraints and of the progressive implementation character of the right 

are made, an entitlement to material provisions only arises in situations where an indivi-

dual cannot provide internet access for itself and lack thereof keeps such individual from 

leading a dignified life. Prior enactment of digital inclusion policies significantly lessens the 

legislator’s discretion in choosing to reverse the realization of the right, just as discriminating 

disadvantaged groups by excluding them from said policies warrants stricter judicial review.

HARTMANN, I. A. M. A Right to Free Internet? On Internet 

Access and Social Rights. In: Journal of High Technology 

Law, v. XIII, p. 297-429, 2013.
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O art. 20 do Código Civil brasileiro é normalmente interpretado pelo Judiciário na-

cional como uma cláusula que obriga autores de manuscritos especialmente — mas não 

apenas — biográficos a obter autorização de todas aquelas pessoas mencionadas no 

texto como condição sem a qual é vedada a publicação. Nesse trabalho, pretende-se 

apresentar a jurisprudência de cortes constitucionais ou de direitos humanos estrangei-

ras com o intuito de mostrar a interpretação e a solução dada por tais cortes ao conflito 

existente entre liberdade de expressão e privacidade. Por meio de levantamento de deci-

sões judiciais, com apoio em revisão de literatura, conclui-se que nos tribunais analisados 

a interpretação da melhor resposta difere largamente da brasileira. O art. 20 seria inva-

lidado se aplicado o entendimento atual da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

da Corte Europeia de Direitos Humanos, da Suprema Corte dos Estados Unidos ou do 

Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. Em suma, tal norma não seria aceita por 

permitir censura prévia; por não dar tratamento diferenciado a publicações com conteú-

do político ou envolvendo pessoas públicas; e por dar peso maior à honra pessoal do que 

ao direito de liberdade de expressão, violando o núcleo essencial desse último.

HARTMANN, I. A. M. Livres no estrangeiro, censuradas no 

Brasil. Uma perspectiva do direito comparado da liberda-

de de expressão e biografias. In: Revista Direitos Funda-

mentais & Democracia, V. 14, p. 444-457, 2013.
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A review of “Introdução à teoria do sistema autopoiético do direito”, by Leonel Seve-

ro Rocha, Germano Schwartz and Jean Clam.

HARTMANN, I. A. M. Systems Theory against Systemati-

zed Law. In: Nuova Atlantide, V. 28, p. 51-55, 2013.
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Achados preliminares do projeto de pesquisa “Panaceia universal ou remédio cons-

titucional? Habeas Corpus nos Tribunais Superiores”, da série Pensando o Direito, finan-

ciada pelo Ministério da Justiça e pelo IPEA.

BOTTINO, T.; HARTMANN, I. A. M. Radiografia do habeas 

corpus no STJ. In: Boletim IBCCRIM, V. 21, p. 2-3, 2013.
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Após a implementação dos mecanismos previstos na EC45 para desafogar o Supre-

mo Tribunal Federal de uma quantidade colossal de recursos (cerca de 130 mil somente 

em 2006), uma nova porta de entrada para o Supremo Recursal foi criada. Em apenas 

dois anos, o Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) suplantou o Agravo de Instrumen-

to e o Recurso Extraordinário, e já ameaça reverter as conquistas da emenda constitucio-

nal. Os achados mais alarmantes são o fato de que a presidência do Supremo continua 

admitindo dezenas de milhares de recursos repetitivos e que não mais de 1,5% dos AREs 

tem sucesso em modificar a decisão recorrida.

FALCÃO, J.; HARTMANN, I. A. M. Acesso ao Supremo: 

quando os recursos são parte do problema. In: Diálogos 

sobre Justiça, V. 1, p. 38-48, 2013.
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A espionagem que os vazamentos revelaram aponta para graves violações de so-

berania, mas sem punições possíveis em nível da relação entre Estados. A única reação 

possível parece ser a erosão de legitimidade da liderança americana diante da opinião 

pública global. Daí a importância destes múltiplos processos judiciais como alimentado-

res de outro processo: o de desgaste da legitimidade da liderança americana. Os Estados 

Unidos não respeitariam, em nível global, os próprios valores constitucionalizados. Houve 

um vazamento de legitimidade.

FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. O vazamento da le-

gitimidade. In: Interesse Nacional, V. 23, p. 35-41, 2013.

2.8 JoaquiM falcão
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Após a implementação dos mecanismos previstos na EC45 para desafogar o Supre-

mo Tribunal Federal de uma quantidade colossal de recursos (cerca de 130 mil somente 

em 2006), uma nova porta de entrada para o Supremo Recursal foi criada. Em apenas 

dois anos, o Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) suplantou o Agravo de Instrumen-

to e o Recurso Extraordinário, e já ameaça reverter as conquistas da emenda constitucio-

nal. Os achados mais alarmantes são o fato de que a presidência do Supremo continua 

admitindo dezenas de milhares de recursos repetitivos e que não mais de 1,5% dos AREs 

tem sucesso em modificar a decisão recorrida.

FALCÃO, JOAQUIM; HARTMANN, I. A. M. Acesso ao Su-

premo: quando os recursos são parte do problema. In: Diá-

logos sobre Justiça, V. 1, p. 38-48, 2013.
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Nas últimas décadas, a partir de estudos sobre a Suprema Corte dos EUA, construiu-

-se um conjunto de modelos explicativos da tomada de decisão judicial. Teorias como 

essas informam, cada vez mais, estudos de comportamento judicial em diversos países, 

incluindo o Brasil. No entanto, os modelos foram originalmente desenvolvidos para ex-

plicar a atuação judicial em um contexto institucional específico — o dos EUA -, e não 

há razão para assumir que elas seriam automaticamente aplicáveis a outros contextos. 

Nesse cenário, o objetivo deste artigo é analisar os pressupostos institucionais dos prin-

cipais modelos de comportamento judicial desenvolvidos nos EUA, usando como eixo 

condutor o “modelo atitudinal”. A partir da reconstrução desse debate, indicaremos um 

conjunto de perguntas sobre o desenho institucional judicial no Brasil e de problemas 

teóricos relevantes para o desenvolvimento de uma agenda de estudos empíricos sobre 

o Supremo Tribunal Federal.

RIBEIRO, Leandro Molhano; ARGUELHES, Diego Werne-

ck. Preferências, estratégias e motivações: pressupostos 

institucionais de teorias sobre comportamento judicial e 

sua transposição para o caso brasileiro. In: Revista Direito 

e Práxis, v. 4, p. 85-121, 2013.

2.9 leandro Molhano ribeiro
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A outorga da tutela jurisdicional exige o respeito a determinados princípios funda-

mentais do direito processual civil, muitos deles alçados à categoria constitucional.

Partindo-se desses princípios, divisa-se uma tutela constitucional do processo, cujo 

significado e escopo são os de assegurar a conformação dos institutos processuais aos 

postulados que advêm da Constituição Federal.

PINTO, N. L. O verdadeiro sentido do princípio da isono-

mia e a necessidade de proteção processual especial nas 

relações de consumo. In: Revista Justiça & Cidadania, 

V. 152, p. 58-66, 2013.
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O artigo apresenta os resultados de uma pesquisa quantitativa e qualitativa acerca 

das decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria ambiental, de forma a identificar 

os temas ambientais mais controvertidos em sede constitucional. Após a apresentação 

da metodologia de seleção e classificação dos casos, cada decisão é analisada para, ao 

final, se identificar os principais posicionamentos do STF em matéria ambiental. Os resul-

tados sugerem que o Supremo não se limita a uma interpretação formalista da Constitui-

ção. O tribunal tenta manter um balanço entre atribuir efetividade às normas constitucio-

nais de proteção ambiental e resguarda a separação dos Poderes, o princípio federativo 

e os direitos individuais, como o direito de propriedade.

SAMPAIO, P. R. P.; SAMPAIO, R.; FREITAS, C. A jurisprudên-

cia do Supremo Tribunal Federal em matéria ambiental. In: 

Economic Analysis of Law Review, v. 4, p. 181-220, 2013.

2.11 paTrícia regina pinheiro saMpaio
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A natureza das obrigações impostas ao Estado que assina um tratado internacional 

figura na ordem do dia dos debates internacionais. Isso porque muitos Estados têm ado-

tado a prática de assinar tratados internacionais em função de compromissos políticos 

sem, entretanto, pretender ratificá-los, caso que assumiriam a obrigação de respeitar 

seu conteúdo. O objetivo deste artigo é analisar a gradação e a importância de tais 

obrigações no que tange aos tratados em forma solene e aos tratados em forma simpli-

ficada. Para isso, recorreu-se à análise de conteúdo cujo ponto de partida foi o texto da 

Convenção de Viena sobre o direito dos tratados de interpretação. A análise do texto da 

Convenção foi realizada segundo os critérios gramatical, histórico, teleológico e prático, 

e baseada principalmente nos debates prévios à sua adoção, realizados pela Comissão 

de Direito Internacional da ONU e em textos doutrinários. Ao final, concluiu-se que, como 

pretenderam os redatores da referida Convenção, a assinatura tem tido crescente im-

portância no que tange às obrigações de um Estado na esfera internacional, podendo 

gerar, no caso dos acordos em forma solene, uma obrigação de boa-fé que não poderá 

ser negligenciada, e até mesmo a efetiva responsabilização do Estado no caso dos acor-

dos em forma simplificada, que atualmente dominam o cenário internacional e brasileiro.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz; PEREIRA, M. F. Revisitan-

do os efeitos da assinatura de um tratado internacional: 

da obrigação de boa-fé à sujeição internacional do Esta-

do. In: Revista Direito GV, v. 9, p. 171-197, 2013.

2.12 paula WoJcikieWicz alMeida
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A previsão de controle do poder legislativo, como exigência da sociedade democrá-

tica, constituiu regra geral nos textos constitucionais que efetuam a repartição de com-

petências entre os poderes Executivo e Legislativo em matéria de conclusão de tratados 

internacionais. Entretanto, a evolução das necessidades da sociedade contemporânea 

fez surgir uma nova prática tendente a admitir acordos em forma simplificada, que foram 

cristalizados, sobretudo, na prática norte-americana. A tendência no sentido de minimi-

zar a competência legislativa pode ser verificada em função da aceleração exponencial 

da conclusão de acordos executivos. O objetivo do presente artigo é, portanto, analisar 

o surgimento e a evolução dos acordos em forma simplificada para, em seguida, avaliar 

o emprego de tais acordos no Brasil, país que seguiu a prática constitucional moderna no 

sentido de admitir a conclusão de acordos sem intervenção obrigatória do poder legis-

lativo. Tal prática, apesar dos inúmeros debates que se instalaram na matéria, afigura-se 

crescente e constitui, atualmente, o principal meio de sujeição internacional dos Estados.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. A tendência de conclusão 

dos acordos em forma simplificada: evolução e prática 

brasileira. In: Revista de la Secretaría del Tribunal Perma-

nente de Revisión, V. 1, p. 161-184, 2013.
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International Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium intitula-se o primeiro 

Curso Geral de Direito Internacional Público ministrado por um jurista brasileiro desde 

a fundação da Academia de Direito Internacional da Haia em 1923. Os cursos gerais são 

ministrados por acadêmicos de grande experiência e notoriedade. Tratam com profundi-

dade da evolução e das tendências do direito internacional, abordando os grandes eixos 

da matéria segundo os quais é estruturado o pensamento jurídico. O professor e juiz da 

Corte Internacional de Justiça, Antônio Augusto Cançado Trindade, brinda a Academia 

de Direito Internacional da Haia com seu Curso Geral de Direito Internacional Público, 

ministrado entre julho e agosto de 2005, cuja versão abreviada é ora comentada.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Resenha da obra Interna-

tional Law for Humankind: Towards a New Jus Gentum, 

de Antônio A. Cançado Trindade. In: Revista Direito GV, 

v. 9, p. 379-390, 2013.
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Attempts by undocumented migrant workers to exercise their rights are often thwar-

ted if they are subject to detention, prosecution, punishment and expulsion. The threat 

of detention and expulsion is usually sufficient to prevent them from seeking redress 

for any violations. No international instrument provides any form of immunity to illegal 

migrants who approach state authorities to complain about infringement of their rights. 

This article aims to illustrate that formal access to rights is not sufficient. The rights 

of migrant workers have been recognized à la carte by international treaties, but it re-

mains extremely hard for migrants to make use of them before national and international 

courts. Individual complaints mechanisms envisaged by international conventions are 

also restricted. State sovereignty in migration matters tends to annul any effort to pro-

tect migrant workers. Formal access can be said to merely represent a white elephant, 

without providing the appropriate mechanisms for effective access. The author proposes 

a progressive reading of the rights conferred upon irregular migrant workers, which tend 

to eliminate distinctions between State parties to international conventions and those 

which are not. The proposed approach goes beyond the relative effect of treaties in tra-

ditional international law to focus on different possibilities envisaged by the International 

Labor Organization and the Inter-American Court of Human Rights, both of which aim 

to expand those rights by focusing on principles capable of engaging the international 

community.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Le travailleur migrant en 

situation irrégulière: l’accès formel et effectif aux droits 

devant les organes quasi juridictionnels et juridictionnels 

de contrôle. In: Revista do Instituto Brasileiro de Direitos 

Humanos, vol. 12, 2013.
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Brazil’s foreign policy has traditionally been conducted based on the principle of non-

-intervention. With the objective of attaining a permanent seat on the Security Coun-

cil, the country has been demonstrating an effective engagement in peace operations. 

The principle of non-intervention has given way to that of non-indifference, which re-

presents the first major change in Brazilian diplomacy. A second change stems from 

Brazil’s proposal of ‘responsibility while protecting’. While this initiative demonstrates the 

country’s intention to participate actively in the UN, one might ask whether it makes any 

substantial contribution to the RtoP debate, since several fundamental questions remain 

unanswered. Is this an attempt to renegotiate and reformulate the concept of RtoP or is 

it a new strategy to implement measures based on the RtoP? This article aims to analyse 

the evolution of the Brazilian view on the RtoP in order to understand its true value.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Brazilian View of Respon-

sibility to Protect: from Non-Indifference to ‘Responsibili-

ty while Protecting’, Global Responsibility to Protect, vol. 

6, issue 1, 2013, p. 29-63.
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This article 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, 

and Uruguay), the laws and policies of Brazil have a significant managerial impact. Con-

sequently, the Brazilian legal regime forms the focus of the first part of the article. The 

article 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 transnational cooperation. 

However, its language is so broad that it elides some of the principal management chal-

lenges facing this and all transboundary aquifers. This article reviews the endogenous 

and exogenous challenges facing the Guarani Aquifer System, looking particularly at 

those within and arising from Brazil. It then offers an international dispute resolution fra-

mework, drawn from the United States’ doctrine of equitable apportionment, and offers 

some proposed amendments to the multilateral agreement for managing the Guarani. 

The complexity and environmental importance of the region, as well as the looming thre-

ats presented by climate change, make the need for accurate and detailed scientific and 

technical information urgent and crucial. Yet, relying on such information to manage a 

complex natural resource also presents risks. Too often, the role of uncertainty in risk 

assessment and in legal and managerial decisions gets reduced or ignored. Lessening 

uncertainty requires reducing asymmetric information. The agreement represents a sig-

nificant (albeit preliminary) step forward. This article argues that increasing knowledge 

over the regulated resource demands categorizing “hard” and “soft” uncertainties. In 

addition, the regulatory framework must acknowledge the unitary nature of the aquifer 

while remaining sensitive to differing national and local priorities.

CASSUTO, David N.; SAMPAIO, R. S. R. Hard, Soft & Un-

certain: The Guarani Aquifer and the Challenges of Trans-

boundary Groundwater. In: Colorado Journal of Interna-

tional Environmental Law and Policy, V. 24, p. 1-41, 2013.
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This article explores two different kinds of uncertainty: ‘hard’ uncertainty (unknown 

unknowns) and ‘soft’ uncertainty (known unknowns) in the context of environmental law 

decision making. First, it is argued that these different categories should not be treated 

the same when facing decisions under uncertainty. To deal with these different uncer-

tainties, a tiered risk analysis process is called for, wherein participatory techniques are 

used both to turn hard uncertainty into (more manageable) soft uncertainty as well as to 

increase the legitimacy of environmental decision making, even in cases of hard uncer-

tainty. This methodology can and should apply to all instances of domestic, transnational 

and international environmental law making. This article applies this conceptual platform 

to analyze how participatory techniques can be factored in to manage uncertainty by re-

ference to two domestic systems — American and Brazilian environmental law — as well 

as to international (environmental) law. The article concludes that managing uncertainty 

in the environmental decision-making process is a procedural justice tool to promote 

more balanced and equitable outcomes.

CASSUTO, David N.; SAMPAIO, Rômulo S. R. The Impor-

tance of Information and Participation Principles in Envi-

ronmental Law in Brazil, the United States and Beyond. In: 

Review of European, Comparative & International Envi-

ronmental Law, V. 22, p. 68-77, 2013.

2.13 rôMulo silveira da rocha saMpaio



ANUáRIO DE PUBLICAÇõES 2013

FGV DIREITO RIO 126

O artigo apresenta os resultados de uma pesquisa quantitativa e qualitativa acerca 

das decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria ambiental, de forma a identificar 

os temas ambientais mais controvertidos em sede constitucional. Após a apresentação 

da metodologia de seleção e classificação dos casos, cada decisão é analisada para, ao 

final, se identificar os principais posicionamentos do STF em matéria ambiental. Os resul-

tados sugerem que o Supremo não se limita a uma interpretação formalista da Constitui-

ção. O tribunal tenta manter um balanço entre atribuir efetividade às normas constitucio-

nais de proteção ambiental e resguarda a separação dos Poderes, o princípio federativo 

e os direitos individuais, como o direito de propriedade.

SAMPAIO, R. S. R.; SAMPAIO, P. R. P.; FREITAS, C. D. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria 

ambiental. In: Economic Analysis of Law Review, v. 4, p. 

181-220, 2013.
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Tem sido suscitado o questionamento, inclusive por meio de ações populares, sobre 

o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, órgão colegiado paritário do 

Ministério da Fazenda, ser ou não a última instância nos conflitos entre contribuintes e 

o fisco federal. A questão mais sensível se resume em ser definido se as suas decisões 

judicantes podem ou não ser objeto de questionamento pela Procuradoria da Fazenda 

Nacional — PGFN.

GUERRA, Sérgio. Conselhos e outros órgãos judicantes: 

um novo eixo de poder?. In: Revista Justiça & Cidadania, 

V. 151, p. 52-53, 2013.
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O artigo analisa o fenômeno da regulação econômica no Estado brasileiro, fazendo 

um balanço do que se passou desde a implantação do modelo pela Constituição brasilei-

ra promulgada em 1988 (e sua definição pela legislação infraconstitucional). Além disso, 

o artigo visa apresentar e debater alguns dos futuros desafios da regulação brasileira sob 

o ponto de vista organizacional.

GUERRA, Sérgio. Regulação estatal sob a ótica da organi-

zação administrativa brasileira. In: Revista de Direito Pú-

blico da Economia, V. 39, p. 229-248, 2013.

2.14 sérgio guerra



ANUáRIO DE PUBLICAÇõES 2013

FGV DIREITO RIO 129

A Lei de Direitos Autorais brasileira (Lei 9.610/98, doravante “LDA”) regula os direitos 

de autor e os que lhe são conexos. Os direitos de autor são aqueles conferidos ao criador 

da obra literária, artística ou científica. Já os direitos conexos são os detidos pelos artis-

tas intérpretes ou executantes, produtores fonográficos ou empresas de radiodifusão, 

aos quais são conferidos os mesmos direitos atribuídos aos autores, no que couber.

BRANCO, Sérgio. A natureza jurídica dos direitos auto-

rais. In: Civilistica.com — Revista Eletrônica de Direito 

Civil, V. 2, p. 1, 2013.
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O artigo aponta o descompasso entre o direito penal econômico e a realidade eco-

nômica brasileira relativamente ao crime de evasão de divisas e sustenta haver incon-

gruência na punição dessa conduta à luz das normas administrativas que regulam essa 

mesma atividade econômica. Dividido em quatro partes, o texto aborda a questão do 

bem-jurídico supraindividual relacionado à evasão de divisas; analisa o tipo penal previs-

to no art. 22 da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional; indica os pontos 

em que a realidade econômica modificou-se desde a edição da referida Lei; e, por fim, 

propõe soluções de interpretação do art. 22 da Lei nº 7.492/1986 para a adequação entre 

o plano dos fatos e o plano das normas.

AMARAL, Thiago Bottino do. Regulação Econômica e Di-

reito Penal Econômico: Eficácia e Desencontro no Crime 

de Evasão de Divisas. In: Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, v. 101, p. 125-153, 2013.
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Instituto secular, o habeas corpus (HC) tutela o direito talvez mais essencial ao ho-

mem: sua liberdade física. Pelo menos, é assim que foi concebido. Ao longo do tempo, 

esse remédio constitucional teve aplicação alargada, chegando a cuidar, com ampla fle-

xibilidade procedimental, de ilegalidades que nem remotamente afetam a liberdade. Mas, 

como dizia Paracelso há 500 anos, a dose diferencia o remédio do veneno. E o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que é hora de corrigir rumos.

AMARAL, Thiago Bottino do. Habeas Corpus: garantia 

constitucional ou panaceia universal? In: Boletim IBC-

CRIM, v. 246, p. 10, 2013.
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Achados preliminares do projeto de pesquisa “Panaceia universal ou remédio cons-

titucional? Habeas Corpus nos Tribunais Superiores”, da série Pensando o Direito, finan-

ciada pelo Ministério da Justiça e pelo IPEA.

AMARAL, Thiago Bottino do; HARTMANN, I. A. M. Radio-

grafia do habeas corpus no STJ. In: Boletim IBCCRIM, v. 

253, p. 2, 2013.
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FALCÃO, Joaquim. A corrupção e a improbidade são os crimes do século. Correio Brazi-

liense, Brasília — DF, p. 17-17, 7 abr. 2013.

FALCÃO, Joaquim. Tudo igual. O Globo — Blog do Noblat, 3 abr. 2013.

FALCÃO, Joaquim. O eleitor é o consumidor. O Globo — Blog do Noblat, 20 mar. 2013.

FALCÃO, Joaquim. O novo livro de Ariano. Jornal do Commercio, Recife — PE, p. 8, 17 

mar. 2013.
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FALCÃO, Joaquim. Proposta do ministério levanta uma série de dúvidas. Folha de S. 

Paulo, São Paulo — SP, P. C4, 14 mar. 2013.

FALCÃO, Joaquim. É difícil prever o resultado, pois a jurisprudência não ajuda muito. 

Folha de S. Paulo, São Paulo — SP, P. A4, 9 mar. 2013.

FALCÃO, Joaquim. Como a Câmara escolhe os presidentes de suas comissões? O Globo 

— Blog do Noblat, 3 mar. 2013.

FALCÃO, Joaquim. Liberdade do mercado de ensino ajuda a fazer o Estado democráti-

co. Folha de S. Paulo, São Paulo — SP, P. C6, 22 fev. 2013.

FALCÃO, Joaquim. De onde vem a força do Congresso? O Globo — Blog do Noblat, 20 

fev. 2013.

FALCÃO, Joaquim. Solução precisa prever votação de matéria e também dos vetos. Fo-

lha de S. Paulo, São Paulo — SP, P. A6, 19 fev. 2013.

FALCÃO, Joaquim. A vida não é justa. Jornal do Commercio, Recife — PE, p. 12, 19 

fev. 2013.

FALCÃO, Joaquim. É proibido interpretar a Constituição. Correio Braziliense, Brasília — 

DF, p. 15, 10 fev. 2013.

FALCÃO, Joaquim. Poder da Câmara é restrito, e decisão do STF deve ser formalizada. 

Folha de S. Paulo, São Paulo — SP, P. A4, 7 fev. 2013.

FALCÃO, Joaquim. O poder do presidente do Senado. O Globo — Blog do Noblat, 6 

fev. 2013.

FALCÃO, Joaquim. O Poder Judiciário e a lei da ficha limpa. Correio Braziliense, Brasília 

— DF, p. 19-19, 31 jan. 2013.

FALCÃO, Joaquim; LEAL, F. A. R. Dúvida sobre acúmulo de cargos de vice-governador 

pode ir parar no STF. Folha de S. Paulo, São Paulo — SP, P. A7, 30 jan. 2013.

FALCÃO, Joaquim. Qual a pauta do Congresso para este ano? O Globo — Blog do No-

blat, 23 jan. 2013.
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FALCÃO, Joaquim; BARBOSA FILHO, F. H. Impasse entre os estados. Jornal do Com-

mercio, Recife — PE, p. 14, 19 jan. 2013.

FALCÃO, Joaquim. Quadros falsificados. Jornal do Commercio, Recife — PE, p. 10, 13 jan. 

2013.
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3.12 leonardo de andrade cosTa

COSTA, Leonardo de Andrade; MONTENEGRO, R. Para professor, problema com fundo 

estadual é consequência de confusão tributária. Folha de São Paulo, São Paulo, 18 jun. 

2013.
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3.13 luiz roberTo ayoub

AYOUB, Luiz Roberto. Recuperação de empresas: uma lei de estímulos e atrativos. Tribu-

na do Advogado, p. 2-21, 18 mar. 2013.
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3.14 Melina de souza rocha lukic

ROCHA, M. S.; PORTO, A. J. M. Com a PEC da música, dança o consumidor. Correio Bra-

ziliense, Brasília, p. 11-11, 7 out. 2013.

ROCHA, M. S.; PORTO, A. J. M. Com a ‘PEC da música’, dança o consumidor. O Estado de 

São Paulo, São Paulo, P. B2-B2, 5 out. 2013.
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3.15 paula barTolini spieler

SPIELER, P. B.; COIRO, A. L. STF não está subordinado à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. Folha de São Paulo, São Paulo, 19 out. 2013.
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3.16 pedro vieira abraMovay

ABRAMOVAY, P. V. A nova lei da AGU: república e democracia. Valor Econômico, São 

Paulo, P. a12, 8 jan. 2013.
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3.17 rafael alves de alMeida

ALMEIDA, Rafael Alves. Novo perfil do advogado, Estado do Maranhão, p. 4-4, 23 jul. 

2013.
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3.18 rôMulo silveira da rocha saMpaio

SAMPAIO, R. S. R. Regulação ambiental brasileira. Revista Jurídica Consulex, São Paulo, 

p. 58-60, 1 jan. 2013.
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3.19 sérgio guerra

GUERRA, Sérgio. Agências reguladoras: entre governança e governabilidade. Valor Eco-

nômico, V. 1, p. 1-a14, 2013.

GUERRA, Sérgio. Projeto que cria agência de mineração deve ser alterado. Consultor 

Jurídico (São Paulo. On-line), setembro, p. 1-1, 2013.
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3.20 Tania abrão rangel

RANGEL, Tania Abrão. Dois pesos, duas medidas. O Globo, p. 8-8, 12 set. 2013.

RANGEL, Tania Abrão. A velocidade do julgamento. G1-Traduzindo o julgamento do 

mensalão, 23 ago. 2013.

RANGEL, Tania Abrão. Plenário do tribunal mostra que não tem posição radical sobre os 

embargos. Folha de S. Paulo, São Paulo, SP, p. 4-4, 23 ago. 2013.

RANGEL, Tania Abrão. O mensalão e a sociedade brasileira. Diário do Comércio On-line 

— MG, Belo Horizonte — MG, p. 1-1, 3 jul.
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3.21 Thiago boTTino do aMaral

AMARAL, Thiago Bottino do. O critério da maioridade penal. O Globo, Rio de Janeiro, p. 

6 – 6, 01 out. 2013.

AMARAL, Thiago Bottino do. Mudança nos votos na sessão de ontem pode levar à revi-

são das penas dos réus. Folha de São Paulo, São Paulo, p. A4 – A4, 06 set. 2013.

AMARAL, Thiago Bottino do. Mais importante que pena em si é dar resposta à sociedade. 

Folha de São Paulo, São Paulo, p. C4 – C4, 27 ago. 2013.

AMARAL, Thiago Bottino do. Interceptação telefônica não pode ser única fonte de pro-

vas. Folha de São Paulo, São Paulo, p. A12 – A12, 09 ago. 2013.

AMARAL, Thiago Bottino do. Contra a corrupção, gargalo também no Judiciário. Jornal 

O Globo, Rio de Janeiro, p. 5 – 5, 27 jun. 2013.

AMARAL, Thiago Bottino do. Processo demorou demais por culpa do STF. Folha de São 

Paulo, São Paulo, p. A11 – A11, 27 jun. 2013.

AMARAL, Thiago Bottino do. Lições do Mensalão. Correio Braziliense, Brasília, p. 13 – 13, 

14 maio 2013.

AMARAL, Thiago Bottino do. Lei considera fases de desenvolvimento de jovens e adul-

tos. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. C4 – C4, 12 abr. 2013.

AMARAL, Thiago Bottino do. Investigação sobre Lula só será definida por procurador 

local. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. A4 – A4, 11 jan. 2013.
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4. anais de eventos
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4.1 alvaro aMaral f. c. p. de Jorge

JORGE, A. A. P. Organizador do evento “A logística para 2014: expectativas e impactos 

de um grande evento”, 2013.

JORGE, A. A. P.; CARVALHAES NETO, E. H.; DANTAS, A.; BERARDO, O. C. “O que muda 

com a nova lei brasileira anticorrupção?”, 2013.

JORGE, A. A. P. “Infraestrutura logística dos aeroportos — aspectos legais”, 2013.
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4.2 andré pacheco Teixeira Mendes

TEIXEIRA MENDES, A. P. Lançamento da Cartilha Cepac: revitalização urbana e mercado 

de valores mobiliários, 2013.
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4.3 anTônio José MarisTrello porTo

PORTO, Antônio José Maristrello; CAVALLI, C. M.; SAMPAIO, P. R. P.; LUKIC, M. R.; AL-

CANTARA, P. A. F. VI Congresso da Associação Brasileira de Direito e Economia, 2013.

PORTO, Antônio José Maristrello; LUKIC, M. R.; ALCANTARA, P. A. F.; SAMPAIO, P. R. P.; 

CAVALLI, C. M. Congresso The Future of Corporate Governance and Intellectual Proper-

ty Protection, 2013.

PORTO, Antônio José Maristrello. Symposium Building the Financial System of the 21 

Century: An agenda for Brazil and the United States, 2013.

PORTO, Antônio José Maristrello. Congresso Latin American and Iberian Law and Econo-

mics Association (XVII Annual Conference), 2013.

PORTO, Antônio José Maristrello; LUKIC, M. R. Comparative Law and Economics Forum 

(Annual Meeting), 2013.
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4.4 cássio Machado cavalli

CAVALLI, Cássio M. Stanford Directors’ College Brasil — Rock Center for Corporate Go-

vernance, 2013.

CAVALLI, Cássio M.; PORTO, A. J. M.; SAMPAIO, P. R. P.; ROCHA, M.; CATEB, A. VI Con-

gresso da Associação Brasileira de Direito e Economia — ABDE, 2013.
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4.5 cláudia ribeiro pereira nunes

NUNES, C. R. P.; SOUZA, G. Q.; JIMÉNES SERRANO, P. As minorias de homossexuais 

masculinos e a não aplicabilidade da Lei Maria da Penha, 2013.

OLIVEIRA, F.; NUNES, C. R. P. Aplicação da teoria da perda de uma chance aplicada no 

processo trabalhista. In: Anais do CONIDIR — UBM — Congresso Internacional de Direito 

do Centro Universitário de Barra Mansa, 2013, Barra Mansa. Anais do CONIDIR — UBM 

— do Congresso Internacional de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa. Barra 

Mansa: Centro Universitário de Barra Mansa, 2013. V. 1. P. s/p.

SILVA, A. M.; DINIZ, C. C. S.; NUNES, C. R. P. Possibilidade de se conceder indenização ao 

filho afetivamente abandonado pelos genitores. In: Anais do CONIDIR — UBM — Congres-

so Internacional de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa, 2013, Barra Mansa. 

Anais do CONIDIR — UBM — do Congresso Internacional de Direito do Centro Universi-

tário de Barra Mansa. Barra Mansa: Centro Universitário de Barra Mansa, 2013. V. 1. P. s/p.

SILVA, R. G.; NUNES, C. R. P. Ativismo judicial na internet e o papel das novas mídias glo-

bais na forma de agir do magistrado no século XXI. In: Anais do CONIDIR — UBM — Con-

gresso Internacional de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa, 2013, Barra Mansa. 

Anais do CONIDIR — UBM — do Congresso Internacional de Direito do Centro Universi-

tário de Barra Mansa. Barra Mansa: Centro Universitário de Barra Mansa, 2013. V. 1. P. s/p.

OLIVEIRA, C. A.; NUNES, C. R. P. Hipóteses da prescrição no direito tributário. In: Anais 

do CONIDIR — UBM — Congresso Internacional de Direito do Centro Universitário de 

Barra Mansa, 2013, Barra Mansa. Anais do CONIDIR — UBM — do Congresso Internacional 

de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa. Barra Mansa: Centro Universitário de 

Barra Mansa, 2013. V. 1. P. s/p.

GIADA, F. D.; NUNES, C. R. P. Trava bancária como instrumento de desenvolvimento 

socioeconômico e empresarial nacional: efetividade? In: Anais do CONIDIR — UBM — 

Congresso Internacional de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa, 2013, Barra 

Mansa. Anais do Congresso Internacional de Direito UBM — CONIDIR. Barra Mansa: Cen-

tro Universitário de Barra Mansa, 2013. V. 1. P. s/p.

NUNES, C. R. P.; NUNES; M. F. da S. Contrato Built to Suit como instrumento de cons-

trução ou reforma do estabelecimento empresarial na era contemporânea: definição, 

características e a emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Trabalho 

apresentado e publicado na página da ABDE — Evento em direito e economia realizado 

na FGV DIREITO RIO.
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4.6 diego Werneck arguelhes

ARGUELHES, Diego Werneck. Novas reflexões sobre a nova separação de poderes, 2013.
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4.7 felipe duTra asensi

ASENSI, Felipe Dutra. Saúde, sociedade e Judiciário em perspectiva comparada. In: VI 

Congresso da Associação Brasileira de Direito e Economia, 2013, Rio de Janeiro. Anais do 

VI Congresso da Associação Brasileira de Direito e Economia, 2013.

RAMOS, F.; ASENSI, Felipe Dutra; AIDAR, A. Vacinas e a judicialização da saúde no Rio 

de Janeiro. In: 3º Seminário Interdisciplinar de Sociologia e Direito, 2013, Niterói. Anais do 

3º Seminário Interdisciplinar de Sociologia e Direito, 2013.

ASENSI, Felipe Dutra. Estratégias de reivindicação do direito à saúde no Brasil e em 

Portugal. In: III Congresso Ibero-americano de direito sanitário, 2013, Brasília. Anais do III 

Congresso Ibero-americano de direito sanitário, 2013.

ASENSI, Felipe Dutra. Estratégias de reivindicação do direito à saúde no Brasil e em Por-

tugal. In: Jornada Internacional ‘Pré-Alas na Saúde’, 2013. Anais da Jornada Internacional 

“Pré-Alas na Saúde”. Rio de Janeiro, 2013.

RAMOS, F.; AIDAR, A.; ASENSI, Felipe Dutra; PINHEIRO, Roseni. A judicialização da va-

cinação coletiva no Rio de Janeiro. In: Jornada Internacional ‘Pré-Alas na Saúde’, 2013, 

Rio de Janeiro. Anais da Jornada Internacional “Pré-Alas na Saúde”. Rio de Janeiro, 2013.

ASENSI, Felipe Dutra. Condicionantes da judicialização da saúde no Brasil. In: Simpósio 

‘Derecho y salud: dialogos interdisciplinares latinoamericanos’, 2013, Bogotá. Anais do 

Simpósio “Derecho y salud: dialogos interdisciplinares latinoamericanos”. Bogotá, 2013.

RAMOS, F.; AIDAR, A.; ASENSI, Felipe Dutra; PINHEIRO, Roseni. A judicialização da va-

cinação coletiva no Rio de Janeiro. In: Simpósio ‘Derecho y salud: dialogos interdisci-

plinares latinoamericanos’, 2013, Bogotá. Anais do Simpósio “Derecho y salud: dialogos 

interdisciplinares latinoamericanos”. Bogotá, 2013.

ASENSI, Felipe Dutra. Direito à saúde e instituições jurídicas: Brasil e Portugal. In: VI Con-

gresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, 2013, Rio de Janeiro. Anais do 

VI Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde. Rio de Janeiro, 2013.

ASENSI, Felipe Dutra; RAMOS, F.; AIDAR, A.; PINHEIRO, Roseni. A judicialização do direi-

to à saúde no Tribunal de Justiça do estado do Acre. In: VI Congresso Brasileiro de Ciên-

cias Sociais e Humanas em Saúde, 2013, Rio de Janeiro. Anais do VI Congresso Brasileiro 

de Ciências Sociais e Humanas em Saúde. Rio de Janeiro, 2013.
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ASENSI, Felipe Dutra. A judicialização da vacinação coletiva no Rio de Janeiro. In: VI Con-

gresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, 2013, Rio de Janeiro. Anais do 

VI Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde. Rio de Janeiro, 2013.
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4.8 Melina de souza rocha lukic

ROCHA, M. S. La crise de la fiscalité au Brésil et les disputes entre les coalitions de cause: 

un changement de paradigme inachevé? In: 12ème Congrès de l’Association Française de 

Science Politique, 2013, Paris. Contributions — 12ème Congrès de l’Association Française 

de Science Politique, 2013.

ROCHA, M. S. Fiscal Policy Change in Brazil: an Actor-Centered Analysis. In: 1st Interna-

tional Conference on Public Policy, 2013, Grenoble. 1st International Conference on Public 

Policy, 2013.

ROCHA, M. S. Crisis of Taxation and Federation in Brazil: An Impossible Consensus?

ROCHA, M. S. La maîtrise de la dette publique au Brésil, 2013.

ROCHA, M. S. Preços de transferência no Brasil, 2013.

ROCHA, M. S. A reforma tributária no Brasil: um consenso possível?, 2013.

ROCHA, M. S. Tax Policy and Advocacy Coalitions in Brazil: changing a Paradigm?, 2013.

ROCHA, M. S.; LUKIC, N. Taxation and Market Regulation in Post-Crisis Period: a Brazilian 

Overview, 2013.

ROCHA, M. S. La crise de la fiscalité au Brésil et les disputes entre les coalitions de cause: 

un changement de paradigme inachevé?, 2013.

ROCHA, M. S. Fiscal Policy Change in Brazil: an Actor-Centered Analysis, 2013.

ROCHA, M. S. Interdisciplinaridade como condição ao estudo empírico do direito? Con-

tribuições a partir de uma análise cognitiva da reforma tributária no Brasil, 2013.
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4.9 nelson luiz pinTo

PINTO, N. L. Direito processual sindical, 2013.
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4.10 paTrícia regina pinheiro saMpaio

SAMPAIO, P. R. P. Regulation and Competition in Public Utility Industries in Brazil: A Re-

search on Brazilian Competition Agency Case Law, 2013.
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4.11 paula barTolini spieler

SPIELER, P. B.; SAMPAIO, R. Competição de julgamento simulado em direito do desen-

volvimento sustentável perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2013.

SPIELER, P. B.; CAVALLI, C. Directors’ College Brazil, 2013.

SPIELER, P. B. Is the Inter-American Human Rights System Effective? A Brazilian Pers-

pective.

SPIELER, P. B. Introduction to the Inter-American Human Rights System, 2013.

SPIELER, P. B. Direitos humanos, 2013.

SPIELER, P. B. Direitos humanos, 2013.

SPIELER, P. B. The Inter-American Human Rights System, 2013.
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4.12 paula WoJcikieWicz alMeida

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. From Non-indifference to Responsibility while Protecting: 

Brazil’s Diplomacy and the Search for Global Norms, Global Powers and Africa Project, 

SAIIA Occasional Paper, n. 138, 2013, Johannesburg, 2013, 30 p.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Síria e o direito internacional, Valor Econômico, 5 set. 2013.
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4.13 ricardo MorishiTa Wada

MORISHITA WADA, R. Reciclagem de peças automotivas, seguros com peças sob a ótica 

do CDC, 2013.

MORISHITA WADA, R. Cartões de crédito: desacordo comercial, 2013.

MORISHITA WADA, R. Direito do consumidor: turismo e Copa do Mundo, 2013.
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4.14 ronaldo leMos

LEMOS, Ronaldo. Seminário marco civil da internet, 2013.
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