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Este Guia Prático do Empreendedor é resultado da parceria entre o Núcleo de Prática 

Jurídica (NPJ) da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV 

DIREITO RIO) e o Instituto Pares. Um trabalho desenvolvido colaborativamente com a 

finalidade de informar, instruir e orientar o cidadão sobre possibilidades de formalização 

de negócios voltados ao empreendedorismo. Participaram do projeto 25 (vinte e cinco) 

alunos da graduação da FGV DIREITO RIO. Nascido em um ambiente de ensino, elabo-

rado por múltiplas mãos, esperamos que esse Guia possa impactar positivamente a vida 

das pessoas. Principalmente daquelas de baixa renda, que buscam no empreendedoris-

mo o empoderamento social, econômico e cultural, fundamentais para o exercício da 

cidadania.

MENDES, André Pacheco Teixeira (Org.). Empreende-

dorismo e formalização: guia prático do empreendedor. 

Cadernos FGV DIREITO RIO — Série Clínicas, v. 3. Rio de 

Janeiro: FGV DIREITO RIO, 2014. 72 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 3 de agosto de 2012, com base no texto do Professor 

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, 2014. 

320 p.

1.2 anTônio José MarisTrello porTo
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Este capítulo não tem por objetivo esgotar as nuances da regulação financeira no 

Brasil, mas trabalhar alguns tópicos desta área e oferecer ao leitor um encaminhamento 

pela literatura especializada que se aprofunda em cada um (e em outros) dos tópicos 

aqui abordados, de forma mais completa. Enfatiza-se, pois, o caráter introdutório do 

presente capítulo e sua função de guia ao leitor para buscas mais específicas e densas, 

a partir de referências aqui destacadas. Para tanto, inicia-se com uma abordagem geral 

sobre as peculiaridades do sistema financeiro e, posteriormente, adentra-se nas especi-

ficidades do sistema financeiro brasileiro.

PORTO, Antônio José Maristrello. Regulação financeira 

no Brasil. In: GUERRA, Sérgio (Org.). Regulação no Brasil: 

uma visão multidisciplinar. Rio de Janeiro: FGV, 2014, p. 

67-95.

1.2 anTônio José MarisTrello porTo
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O capítulo parte das transformações sofridas pela teoria do direito, para refletir acer-

ca do movimento de pensamento denominado “Law and Economics”, que busca na te-

oria econômica instrumentos teóricos para a análise de normas jurídicas. No âmbito da 

ordem econômica, propomos pensar o instituto do contrato o qual vem sendo significa-

tivamente alterado, promovendo releituras de conceitos como o da autonomia privada, 

que deve estar de acordo com a função social.

PORTO, Antônio José Maristrello; VIOLA, R. Constituição, 

economia e contrato: as transformações do direito civil. 

In: ASENSI, Felipe Dutra; PAULA, Daniel Giotti de. (Orgs.). 

Tratado de direito constitucional, v. 1. Constituição no sé-

culo XXI. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 288-305.

1.2 anTônio José MarisTrello porTo
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This book collects experience, initiatives and insights from thirty-two contributors 

associated with competition enforcement agencies in Europe and the rapidly emerging 

economic powerhouse of Brazil. Among the issues and topics covered are the following: 

to what extent competition agencies rely on international cooperation in their daily work; 

what legal frameworks and regulatory systems underlie this cooperation; what works 

well and where there is room for improvement; participation of nongovernmental ad-

visors (NGAs) from the business, professional and academic milieus; how competition 

agencies get to be recognized by the government and the legislature as a source of 

expertise; and how to trigger advocacy on legislation. Throughout, particular attention 

is paid to the ongoing work of the International Competition Network (ICN), the Europe-

an Cooperation Network (ECN), and the Brazilian Administrative Council for Economic 

Defence (CADE). Relying on an effects-based approach, these essays seek to foster in-

ternational cooperation and facilitate effective international cooperation to the benefit 

of member agencies, consumers, and economies worldwide. Underlining the important 

thesis that international cooperation is a key element for convergence and for the future 

success of competition law enforcement, the book takes a giant step towards demons-

trating how the anti-cartel struggle can be supported and facilitated, and how fair coo-

peration in multijurisdictional mergers can be achieved. Practitioners, policymakers and 

officials dedicated to the enhancement of competition laws worldwide will turn to this 

volume for years to come.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; CARVALHO, Vini-

cius M.; BURNIER, P. (Orgs.). International Cooperation 

and Competition Enforcement: Brazilian and European 

Experiences From The Enforcers’ Perspective. Kluwer 

Law International, 2014.

1.3 carlos eMManuel JopperT ragazzo
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O texto dedica-se à discussão sobre a regulação da concorrência no Brasil. Mais es-

pecificamente, busca analisar o que, exatamente, uma autoridade de defesa da concor-

rência faz do ponto de vista teórico e empírico, tomando como pano de fundo a signifi-

cativa mudança institucional do CADE proporcionada pela Lei nº 12.529/11. Além disso, 

analisa como se desenvolve a política de defesa da concorrência em relação a outras 

políticas de intervenção estatal.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. A regulação da 

concorrência. In: GUERRA, Sérgio (Org.). Regulação no 

Brasil: uma visão multidisciplinar. Rio de Janeiro: FGV, 

2014, p. 157-188.

1.3 carlos eMManuel JopperT ragazzo
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Depois de um movimento de liberalização no setor aéreo, houve uma série de efei-

tos no serviço. Enquanto um número maior de passageiros começou a viajar, o número 

de cidades atendidas pelas companhias aéreas diminuiu. Este artigo tem por propósito 

avaliar as razões pelas quais as autoridades públicas brasileiras decidiram por medidas 

de incentivo à aviação regional, fazendo, com esse objetivo, uma análise de medidas se-

melhantes que foram utilizadas por outros países.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; ALBUQUERQUE, 

Christiane L. Concorrência e universalização: incentivos 

regulatórios à aviação regional. In: NOVAIS, LEANDRO 

(Org.). Regulação e concorrência no setor aéreo no Bra-

sil: alternativas possíveis. Rio de Janeiro: Singular, 2014, 

p. 1-37.

1.3 carlos eMManuel JopperT ragazzo
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A Constituição Federal de 1988 outorgou ao Ministério Público um novo perfil, dotan-

do-o de fortes instrumentos jurídico-constitucionais, ao permitir que o Parquet exercesse 

verdadeira função de defensor da cidadania no Estado Democrático de Direito instau-

rado pela nova Carta Magna. Esta obra reúne os dispositivos constitucionais e legais 

relativos ao Ministério Público brasileiro, incluindo as normas emanadas pelo CNMP e o 

vasto material produzido pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

(resoluções da chefia; regimentos internos e deliberações relevantes dos órgãos cole-

giados; enunciados e súmulas do entendimento institucional predominante), tudo de-

vidamente revisto e atualizado, contando ainda com as remissões técnicas pertinentes, 

visando a uma completa análise do conteúdo e do alcance das funções exercidas pelo 

Ministério Público fluminense.

JATAHY, C. R. C.; GOLDEMBERG, E. Ministério Público: 

legislação institucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2014. 484 p.

1.4 carlos roberTo de casTro JaTahy
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Este artigo desenvolve as três principais teorias econômicas da empresa a partir da 

identificação das funções atribuídas à empresa pela economia. A primeira teoria, situada 

na economia neoclássica, atribui à empresa a função de produção. A segunda teoria, 

situada na nova economia institucional, atribui à empresa a função de reduzir custos de 

transação. A terceira teoria atribui à empresa a função de reduzir custos de agência. A 

exposição das teorias econômicas é seguida de análise das possíveis relações destas 

teorias com aspectos do direito de empresa em vigor no Brasil.

CAVALLI, Cássio M. O direito e a economia da empresa. 

In: TIMM, Luciano Benetti. (Org.). Direito e economia no 

Brasil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 417-432.

1.5 cássio Machado cavalli
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O capítulo descreverá a importância da análise econômica do direito (AED) para a 

advocacia contemporânea. O problema específico é: de que modo a AED pode contri-

buir para o advogado contemporâneo desempenhar suas funções? Tal pergunta pressu-

põe a existência de alguma relação entre direito e economia. As diferentes formas de se 

construir as relações entre direito e economia são relevantes na medida em que impac-

tam sobre a própria compreensão de quais sejam as tarefas do advogado. Com efeito, in-

teressa primeiramente identificar como determinadas construções teóricas contribuíram 

para um distanciamento entre o direito e a economia, no qual a compreensão de razões 

ou argumentos econômicos era irrelevante ao advogado. Em seguida, interessa verificar 

de que modo estas construções teóricas foram superadas por outras que acabaram por 

conduzir a uma aproximação quase inseparável do direito e da economia, com profun-

dos reflexos no papel do advogado contemporâneo.

CAVALLI, Cássio M. Advocacia contemporânea e análise 

econômica do direito. In: FORTES, Pedro (Org.). Cader-

nos FGV DIREITO RIO - A formação da advocacia con-

temporânea, v. 10. Rio de Janeiro: FGV DIREITO RIO, 2014, 

p. 155-167.

1.5 cássio Machado cavalli
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Trata-se do estudo do instituto jurídico-econômico denominado fundo de investi-

mento com capital estrangeiro ou com investidor não residente no Brasil, do século XXI 

diante do realinhamento constitucional decorrente das pressões internacionais. A partir 

da análise da Teoria do Contrato Relacional no Brasil construída por Ronaldo Macedo 

e da Teoria da Regulação Econômica apresentada por Calixto Salomão, estabelece-se 

o fundo de investimento na categoria jurídica de “transação flexível” do investimento 

direto estrangeiro que se reveste de caráter inter-relacional, surgindo, então, um novo 

modelo conceitual para esse instituto jurídico, onde os investidores se valem do fundo 

como uma espécie de contrato relacional e regulatório com a finalidade de realizar o 

investimento direto estrangeiro — IDE.

NUNES, C. R. P. Fundo de investimento com capital es-

trangeiro ou com investidor não residente no Brasil do 

século XXI: natureza, características e funcionalidade. Rio 

de Janeiro: Mídia Jurídica (Biblioteca de Teses), 2014. 260 

p.

1.6 claudia ribeiro pereira nunes
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O desenvolvimento das empresas para obter diferenciais competitivos deve estar 

comprometido com o bem estar dos seus empregados, sem apenas olhar para o lado 

galopante da lucratividade, conforme os objetivos da República brasileira. À primeira 

vista, há controvérsia entre economistas, sociólogos, filósofos, doutrinadores, empre-

sários e sindicalistas, levando-se em conta as diversas visões acerca do que significa a 

flexibilização e os direitos sociais estatuídos constitucionalmente servindo como fatores 

inibidores das flexibilizações. O objetivo deste estudo é compatibilizar os direitos funda-

mentais com a flexibilização e, para a amostra do estudo, foi analisada a região do Vale 

do Médio Paraíba, particularmente a postura das empresas e dos empregados das cida-

des de Volta Redonda e Barra Mansa por meio da análise das estatísticas das situações 

onde a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo destes municípios foi a mediadora das 

questões apresentadas.

NUNES, C. R. P. Perspectivas políticas alternativas da 

Justiça Social. Rio de Janeiro: Mídia Jurídica, 2014. 210 p.

1.6 claudia ribeiro pereira nunes
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NUNES, C. R. P. Foreign Direct Investment in Brazil 

from 2006 to 2008: Economic and Juridical Analysis of 

American Depositary Receipts in the Brazilian Market. 

In: KIERKEGAARD, Sylvia Mercado (Org.). Information, 

Ethics and Security: Future of International World Time. 

London: IAITL, 2014, p. 371-380.

1.6 claudia ribeiro pereira nunes
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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 pro-

prietários”, 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 flexibilização 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 

secundários; 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 Superior Tribunal de Justiça, por haver julgados sobre o tema durante os anos 

pesquisados.

NUNES, C. R. P. Trava Bancária em Recuperação Judi-

cial — Efetividade ou Flexibilidade da Garantia das Ins-

tituições Financeiras na Contemporaneidade? In: DAR-

CANCHY, Mara Vidigal (Org.). Direito Empresarial. Tema: 

Sociedade Global e seus impactos sobre o estudo e a efe-

tividade do Direito na contemporaneidade. Florianópolis: 

CONPEDI/UNINOVE — FUNJAB, 2014, v. EMP, p. 550-571.

1.6 claudia ribeiro pereira nunes
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As comissões de arbitragem e de mediação da OAB-RJ reuniram esforços para trazer 

a público seus estudos dedicados a temas contemporâneos e polêmicos acerca dos dois 

institutos. O resultado é este livro, composto de 20 artigos, da lavra de 37 autores, os 

quais se inserem entre os mais renomados estudiosos da arbitragem e da mediação do 

Brasil. Às vésperas da reforma da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96), da promulgação 

da Lei de Mediação e da aprovação, pelo Congresso Nacional, do Novo Código de Pro-

cesso Civil Brasileiro, a presente obra reveste-se de fundamental importância, sobretudo 

em função da atualidade dos temas abordados, tratados com intensa profundidade pe-

los autores.

ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de; et al. (Orgs.). 

Arbitragem e mediação: temas controvertidos. Rio de Ja-

neiro: Forense, 2014. 455 p.

1.7 diogo assuMpção rezende de alMeida
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Esta pesquisa é a resposta em parceria da FGV DIREITO RIO e da UFF à chamada 

formulada pela SAL/MJ e pelo PNUD em torno do seguinte tema: “processos de seleção 

para a contratação de funcionários públicos”, ou seja, concursos! Já não foi sem tempo 

a inclusão desta problemática na agenda das pesquisas institucionais na área de direito, 

uma das mais afetadas pela reflexividade do recrutamento por concurso nas suas pró-

prias fileiras profissionais. Vimos a grande mídia anunciar, uníssona, 2013 como “o ano 

dos concursos”. Porém, não é de hoje que os concursos lotam salas de aula, bancas de 

jornais, livrarias. O mercado da preparação e da organização de concursos é um dos 

mais promissores e crescentes no Brasil, e um dos menos regulados. Esperamos, com 

esta pesquisa, diminuir o abismo entre o impacto deste 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 servi-

dores públicos: Brasil, o país dos concursos? Rio de Ja-

neiro: FGV DIREITO RIO, 2014. 182 p.

1.8 Fernando de casTro FonTainha

http://lattes.cnpq.br/1462328864503035
http://lattes.cnpq.br/1462328864503035
http://lattes.cnpq.br/2645812441653704
http://lattes.cnpq.br/7834478738990807
http://lattes.cnpq.br/5360926920847317
http://lattes.cnpq.br/0442004323478760
http://lattes.cnpq.br/0442004323478760
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O trabalho visa apresentar uma reflexão sobre o papel dos juízes como protagonistas 

do campo jurídico e monopolizadores do capital manejado neste campo, de uma forma 

bastante peculiar e específica do caso brasileiro. O trabalho conclui pela invasão do se-

tor teórico pelos juízes brasileiros, inclusive com o povoamento das escolas jurídicas por 

magistrados, o que é incomum nos países de tradição civil law.

FONTAINHA, Fernando de Castro. Todos eles juízes: um 

monopólio baseado na eficácia simbólica. In: ROJO, Raúl 

Enrique (Org.). Por trás da toga: magistratura, sociedade 

e política no Brasil de hoje. Porto Alegre: Dom Quixote, 

2014, p. 34-60.

1.8 Fernando de casTro FonTainha
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Gegenstand dieser Arbeit ist die Anwendung funktionalistischer Analysen sowohl für 

das Verstehen des Rechts als auch für die Begründung juristischer Entscheidungen. Die 

Hauptthese lautet, dass die in die Rechtsmäßigkeitskriterien einer Rechtsordnung inkor-

porierten Ziele in juristischen Entscheidungsverfahren berücksichtigt werden können, 

ohne damit notwendig die Autorität des Rechts aufzulösen.

LEAL, Fernando A. R. Ziele und Autorität: Zu den Gren-

zen teleologischen Rechtsdenkens. Baden-Baden: No-

mos, 2014. 424 p.

1.9 Fernando angelo ribeiro leal
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Este livro parte da premissa de que estamos diante de um momento muito importan-

te para o desenvolvimento nacional, que exige a equivalente percepção do papel desem-

penhado pelo setor portuário. Os portos brasileiros reclamam por modernização — da 

qual a Lei nº 12.815/2013 é o primeiro passo.

Ao mesmo tempo em que estabeleceu a disciplina do setor portuário, a nova Lei dos 

Portos instalou sérios desafios. Afinal, ela exige a nova compreensão dos contratos de 

concessão e de arrendamento, bem como das autorizações. Demais disso, demandará 

licitações, prorrogações contratuais e significativos investimentos nesse setor — que é o 

mais significativo para o comércio internacional e respectiva cadeia de logística. Assim, 

esta obra coletiva visa a contribuir com a efetividade e aplicabilidade da Lei 12.815/2013.

MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Conces-

sões portuárias. In: MOREIRA, Egon Bockmann (Org.). 

Portos e seus regimes jurídicos. Belo Horizonte: Fórum, 

2014, p. 263-273.

1.10 Floriano peixoTo de azevedo Marques neTo



ANUáRIO DE PUBLICAÇõES 2014

FGV DIREITO RIO 30

This book sheds clear light on the current international contours of competition law 

vis-à-vis communications, and provides deeply informed insight and lessons to be lear-

ned from experiences in several countries. With a primary focus on Brazil, which alone in 

the world to date has legislated what can be called an Internet Charter — the Net Mundial 

statement — the book discusses significant legislative, regulatory, and judicial develo-

pments in the United States, the European Union, Canada, China, Chile, Singapore, and 

elsewhere. With 31 contributions, it is based on debates triggered by two gatherings of 

regulatory lawyers of Communications and Competition IBA Committees, held in Rio de 

Janeiro in 2013 and in Prague in 2014.

MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo; COSCIO-

NE, M. L. R.; DEGUIRMENDJIAN, J. Power Over Data: Bra-

zil in Times of Digital Uncertainty. In: SANT’ORSOLA, Fa-

brizio Cugia di; NOORMOHAMD, Rehman; GUIMARÃES, 

Denis Alves (Orgs.). Communications and Competition 

Law - Key Issues in Telecoms, Media and Technology 

Sectors. New York: Wolters Kluwer - Law & Business, 

2014, p. 257-279.

1.10 Floriano peixoTo de azevedo Marques neTo
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MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo; KLEIN, 

A. L. Tratado de direito administrativo: funções adminis-

trativas do Estado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

718 p.

1.10 Floriano peixoTo de azevedo Marques neTo
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O II Relatório Supremo em Números apresenta o perfil do Supremo entre 2000 e 

2009 sob o ponto de vista das pautas de diferentes estados e diferentes assuntos. Trata-

-se de um recorte que visa compreender os efeitos da reforma do Judiciário no STF e por 

esse motivo abrange um período que tem a Emenda Constitucional 45 no meio.

O presente ensaio tem o objetivo de servir como uma extensão do II Relatório. Com-

plementa os dados trazidos pelo II Relatório com informações sobre os anos de 2010, 

2011 e 2012 no Tribunal. Por outro lado, cumpre também o papel de um pequeno relató-

rio que se sustenta sozinho, na medida em que os desdobramentos no Supremo após 

2009 permitem conhecer a pauta do Tribunal já passados quase 10 anos da reforma do 

Judiciário.

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

MANN, I. A. M. II Relatório Supremo em Números - o Su-

premo e a Federação entre 2010 e 2012. Rio de Janeiro: 

FGV DIREITO RIO, 2014. 29 p.

1.11 ivar alberTo MarTins harTMann
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A morosidade é um problema crônico do Judiciário brasileiro, tendo já sido objeto 

de incontáveis estudos. Igualmente numerosas são as medidas adotadas para atacar o 

problema, incluindo o reconhecimento do direito fundamental à razoável duração do 

processo e metas de diversos órgãos judiciais. O Supremo Tribunal Federal não é exce-

ção: os ministros convivem constantemente com a morosidade e já adotaram diversas 

medidas para vencê-la ou ao menos mitigá-la. A FGV DIREITO RIO reconhece o valor 

de tais iniciativas e, como forma de apoio incondicional ao STF, produziu o presente 

relatório, o terceiro do projeto Supremo em Números. O objetivo é dar aos ministros as 

informações necessárias para viabilizar as iniciativas mencionadas de combate à morosi-

dade. O tempo é um fator crucial para qualquer tribunal. Nesse relatório, mostramos em 

detalhes o que o tempo significa para o Supremo.

FALCÃO, J.; HARTMANN, I. A. M.; CHAVES, V. P. III Rela-

tório Supremo em Números: o Supremo e o tempo. Rio 

de Janeiro: FGV DIREITO RIO, 2014. 151 p.

1.11 ivar alberTo MarTins harTMann
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Em Quase todos, Joaquim Falcão faz um resgate e apresenta ao leitor alguns (ou 

quase todos) dos principais agentes da cultura de Pernambuco como atento observador, 

além de personagem atuante dessa cena.

Registrando a intensa criatividade cultural pernambucana na música, na literatura, 

nas artes plásticas, no artesanato, na política cultural e na produção cinematográfica, 

este livro reúne textos do autor publicados em jornais, livros e catálogos entre os anos 

de 1982 e 2013.

Citando de Ariano Suassuna a Gilberto Freyre, de Dom Helder Câmara a Mombojó, 

entre tantos outros, essa obra, nas palavras do próprio autor, é um ‘work in progress’, já 

que “dificilmente se escreve, ou se descreve, a vida cultural de Pernambuco” de uma só 

vez.

Entre imagens e textos de mais de duas décadas de registros, Quase todos é uma 

verdadeira homenagem aos artistas e intelectuais pernambucanos, partida de Olinda 

para todo o Brasil.

FALCÃO, Joaquim (Org.). Quase todos. Rio de Janeiro: 

FGV, 2014. 232 p.

1.12 JoaquiM Falcão
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O II Relatório Supremo em Números apresenta o perfil do Supremo entre 2000 e 

2009 sob o ponto de vista das pautas de diferentes estados e diferentes assuntos. Trata-

-se de um recorte que visa compreender os efeitos da reforma do Judiciário no STF e por 

esse motivo abrange um período que tem a Emenda Constitucional 45 no meio.

O presente ensaio tem o objetivo de servir como uma extensão do II Relatório. Com-

plementa os dados trazidos pelo II Relatório com informações sobre os anos de 2010, 

2011 e 2012 no Tribunal. Por outro lado, cumpre também o papel de um pequeno relató-

rio que se sustenta sozinho, na medida em que os desdobramentos no Supremo após 

2009 permitem conhecer a pauta do Tribunal já passados quase 10 anos da reforma do 

Judiciário.

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

MANN, I. A. M. II Relatório Supremo em Números - o Su-

premo e a Federação entre 2010 e 2012. Rio de Janeiro: 

FGV DIREITO RIO, 2014. 29 p.

1.12 JoaquiM Falcão



ANUáRIO DE PUBLICAÇõES 2014

FGV DIREITO RIO 36

A morosidade é um problema crônico do Judiciário brasileiro, tendo já sido objeto 

de incontáveis estudos. Igualmente numerosas são as medidas adotadas para atacar o 

problema, incluindo o reconhecimento do direito fundamental à razoável duração do 

processo e metas de diversos órgãos judiciais. O Supremo Tribunal Federal não é exce-

ção: os ministros convivem constantemente com a morosidade e já adotaram diversas 

medidas para vencê-la ou ao menos mitigá-la. A FGV DIREITO RIO reconhece o valor 

de tais iniciativas e, como forma de apoio incondicional ao STF, produziu o presente 

relatório, o terceiro do projeto Supremo em Números. O objetivo é dar aos ministros as 

informações necessárias para viabilizar as iniciativas mencionadas de combate à morosi-

dade. O tempo é um fator crucial para qualquer tribunal. Nesse relatório, mostramos em 

detalhes o que o tempo significa para o Supremo.

FALCÃO, J.; HARTMANN, I. A. M.; CHAVES, V. P. III Rela-

tório Supremo em Números: o Supremo e o tempo. Rio 

de Janeiro: FGV DIREITO RIO, 2014. 151 p.

1.12 JoaquiM Falcão
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Se pudéssemos fazer uma tipologia sobre o ensino jurídico global, pelo menos dois 

modelos distintos apareceriam.

De um lado, aquelas faculdades cuja missão, em seu todo, seja através de graduação 

e/ou pós-graduação, é formar profissionais globais para o mercado global, independen-

temente do país onde estejam.

De outro, as faculdades cuja missão é formar profissionais para o mercado local do 

país ou região onde estão inseridas, mas que perseguem visão global do ensino. Isto é, 

produzem conhecimento didático e jurídico, formam profissionais voltados para a inser-

ção global e, vice-versa, colaboram para que pesquisadores, professores e estudantes 

estrangeiros tenham inserção no Brasil.

FALCÃO, Joaquim. Ensino Jurídico Local-Global. In: FOR-

TES, P. R. B. (Org.). Globalização do ensino jurídico. Ca-

dernos FGV DIREITO RIO, v. 9. Rio de Janeiro: FGV DIREI-

TO RIO, 2014, p. 21-30.

1.12 JoaquiM Falcão
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A lei brasileira proíbe a publicação de biografias sem a autorização dos biografados 

ou, no caso de sua morte, de seus familiares. É o que afirmam muitos juízes que têm proi-

bido essas publicações, apoiando-se no artigo 20 do Código Civil.

É comum, quando se trata da proibição de biografias, discutir liberdade de expressão. 

Mas a proibição das biografias vai além: fere a liberdade de pesquisa. A liberdade acadê-

mica. Trata-se de liberdade fundamental, sem a qual não há progresso nem civilização.

FALCÃO, Joaquim; COIRO, A. L. A liberdade acadêmica 

e a apropriação privada das biografias. In: SCHÜLER, Fer-

nando L.; BLANCO, Patricia (Org.). Em Torno de um Con-

ceito. Coleção Pensadores da Liberdade. V. 1. São Paulo: 

Instituto Palavra Aberta, 2014. 165 p.

1.12 JoaquiM Falcão
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O artigo, a partir da constatação de que a sustentabilidade ambiental na produção 

econômica de bens e serviços, apesar de não constar expressamente da Constituição 

Tributária e Orçamentária (artigos 145 a 169), consubstancia parâmetro atual e requisito 

futuro necessário à concessão de benefícios fiscais, de acordo com uma interpretação 

sistemática e teleológica da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, co-

necta a educação, o ciclo produtivo e a política fiscal como instrumentos alteradores de 

comportamentos. A exigência de adoção de uma metodologia para o desenvolvimento 

educacional sustentável de novos produtos e novas tecnologias como um dos requisitos 

à concessão de incentivos e benefícios fiscais, ao mesmo tempo em que impede o equi-

vocado estímulo a atividades e processos produtivos inadequados sob o ponto de vista 

do meio ambiente, propicia bases técnicas sólidas para o desenvolvimento econômico 

saudável e permanente, em que o humano é percebido como parte integrante de um sis-

tema complexo de interações (físico-químicas, biológicas e sociais) e não apenas como 

ser dotado de pretensa centralidade, sendo a causa, o meio e o fim do universo.

COSTA, Leonardo de Andrade; MAGALHÃES, Nelsom J. 

V. Reeducação para adoção de uma metodologia susten-

tável de produção como requisito progressivo à conces-

são de benefícios fiscais para a indústria. In: Educação 

ambiental: premissa inafastável ao desenvolvimento eco-

nômico sustentável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 

261-326.

1.13 leonardo de andrade cosTa
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LENNERTZ, M. R.; CANTISANO, P. J. Constituição do es-

tado do Rio de Janeiro de 1936. In: ABREU, Alzira Alves 

de; PAULA, Christiane Jalles de (Orgs.). Dicionário da po-

lítica republicana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: FGV, 

2014, v. 1, p. 329-330.

1.14 Marcelo rangel lennerTz
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LENNERTZ, M. R.; CANTISANO, P. J. Constituição do es-

tado do Rio de Janeiro de 1947. In: ABREU, Alzira Alves 

de; PAULA, Christiane Jalles de (Orgs.). Dicionário da po-

lítica republicana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: FGV, 

2014, v. 1, p. 330-331.

1.14 Marcelo rangel lennerTz



ANUáRIO DE PUBLICAÇõES 2014

FGV DIREITO RIO 42

LENNERTZ, M. R.; CANTISANO, P. J. Constituição do es-

tado do Rio de Janeiro de 1989. In: ABREU, Alzira Alves 

de; PAULA, Christiane Jalles de (Orgs.). Dicionário da po-

lítica republicana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: FGV, 

2014, v. 1, p. 333-334.

1.14 Marcelo rangel lennerTz
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This book gathers together papers that present research on public policies in Latin 

America, all of which adopt a cognitive approach. This theoretical framework is based 

on the analysis of public policy from a cognitive and normative perspective; more spe-

cifically, through the concepts of paradigm, frame of reference and advocacy coalition. 

In this sense, the main questions posed here are: what paradigms have Latin American 

public policies followed lately? How have the paradigms responded to the economic and 

political changes which have occurred in the region? How have they changed over time? 

The book also provides a discussion of the actors and coalitions involved in Latin Ame-

rican public policies. While the state used to be the main protagonist of public action, a 

number of other actors, coalitions and institutions have emerged in recent years, repla-

cing it in several areas. Who are they and who do they represent? How do they influence 

the setting of agendas in Latin American public policy? What are their strategies and 

their roles in the formulation and implementation of public policies? In order to answer all 

these questions, the papers presented in this book combine conceptual discussion and 

empirical analysis of several fields of public policy such as society, education, land and 

indigenous and fiscal policy.

ROCHA, M. S.; TOMAZINI, C. (Orgs.). Analyzing Public Po-

licies in Latin America: A Cognitive Approach. Newcastle 

upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. 175 p.

1.15 Melina de souza rocha lukic
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O debate sobre a crise da tributação no Brasil pode ser considerado uma das questões 

mais presentes e visíveis no espaço público do país nos últimos anos. Esta tese procura 

analisar como o paradigma de tributação foi formado em 1988 a partir da crise do pa-

radigma anterior. Nós reconstruiremos o processo de surgimento e criação deste novo 

paradigma, analisando as discussões da Constituição de 1988. A característica principal 

desta reforma foi a descentralização das competências e receitas tributárias. Em seguida, 

vamos analisar a implementação do paradigma que foi determinado: i) pela implementa-

ção das disposições constitucionais, especialmente aquelas sobre o sistema federal, mas, 

mais importante, ii) pelo contexto econômico da época. A implementação do paradigma 

e o contexto econômico do Brasil a partir da década de 1990 trouxeram consequências 

negativas (incluindo o aumento da carga tributária, recentralização fiscal e oposições en-

tre as partes da federação, especialmente entre os estados). Devido a estes problemas, 

novos atores e uma nova crise surgiram. Grupos de interesse têm se mobilizado tanto 

para defender as conquistas alcançadas em 1988 — este é o caso de alguns estados e 

municípios — quanto para defender mudanças no sistema de tributação no sentido de 

torná-lo mais eficaz e justo - este é particularmente o caso dos atores relacionados às em-

presas e grupos sociais. A partir de 1992, propostas de reformas tributárias começaram a 

ser feitas no Parlamento. Posteriormente, os governos que se sucederam - Collor, FHC e 

Lula - fizeram várias tentativas de reformar o sistema tributário. No entanto, fatores po-

líticos, sociais e econômicos impediram o avanço desta questão. Estes problemas dizem 

respeito, basicamente, a problemas relacionados à questão federativa, questões econô-

micas e financeiras, bem como às desigualdades regionais e sociais. A hipótese central 

que orientou a pesquisa é que a mudança de paradigma que ocorreu em 1988 nunca foi 

completa e a tributação no Brasil ainda não entrou em um período de “política normal”.

ROCHA, M. S. Reforma tributária no Brasil: ideias, interes-

ses e instituições. Curitiba: Juruá, 2014. 500 p.

1.15 Melina de souza rocha lukic
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O debate sobre a crise da tributação no Brasil pode ser considerado uma das questões 

mais presentes e visíveis no espaço público do país nos últimos anos. Esta tese procura 

analisar como o paradigma de tributação foi formado em 1988 a partir da crise do pa-

radigma anterior. Nós reconstruiremos o processo de surgimento e criação deste novo 

paradigma, analisando as discussões da Constituição de 1988. A característica principal 

desta reforma foi a descentralização das competências e receitas tributárias. Em seguida, 

vamos analisar a implementação do paradigma que foi determinado: i) pela implementa-

ção das disposições constitucionais, especialmente aquelas sobre o sistema federal, mas, 

mais importante, ii) pelo contexto econômico da época. A implementação do paradigma 

e o contexto econômico do Brasil a partir da década de 1990 trouxeram consequências 

negativas (incluindo o aumento da carga tributária, recentralização fiscal e oposições en-

tre as partes da federação, especialmente entre os estados). Devido a estes problemas, 

novos atores e uma nova crise surgiram. Grupos de interesse têm se mobilizado tanto 

para defender as conquistas alcançadas em 1988 — este é o caso de alguns estados e 

municípios — quanto para defender mudanças no sistema de tributação no sentido de 

torná-lo mais eficaz e justo - este é particularmente o caso dos atores relacionados às em-

presas e grupos sociais. A partir de 1992, propostas de reformas tributárias começaram a 

ser feitas no Parlamento. Posteriormente, os governos que se sucederam - Collor, FHC e 

Lula - fizeram várias tentativas de reformar o sistema tributário. No entanto, fatores po-

líticos, sociais e econômicos impediram o avanço desta questão. Estes problemas dizem 

respeito, basicamente, a problemas relacionados à questão federativa, questões econô-

micas e financeiras, bem como às desigualdades regionais e sociais. A hipótese central 

que orientou a pesquisa é que a mudança de paradigma que ocorreu em 1988 nunca foi 

completa e a tributação no Brasil ainda não entrou em um período de “política normal”.

ROCHA, M. S. Reforma tributária no Brasil: ideias, inte-

resses e instituições. Versão de Portugal. Curitiba: Juruá, 

2014. 500 p.

1.15 Melina de souza rocha lukic
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The paper attempts to examine the process of paradigm change in the tax system 

during the Constitution of 1988 through an actor-centered analysis. How and why the ac-

tors and coalitions related to taxation emerged, what were the differences between their 

beliefs and interests and how these actors influenced the tax policy change? The most 

visible problem in the debate at that time was the dispute between the actors related 

to the federation: federal government, states and municipalities. Thus, the paper conclu-

des that the main feature of this reform was the decentralization of tax responsibilities 

and revenues. The research was based on the cognitive approach of public policy [Hall 

(1993), Surel (1995, 1997), Sabatier and Jenkins-Smith (1993)].

ROCHA, M. S. Changes in Fiscal Policy in the Brazilian 

Constitution: An Actor-Centered Analysis. In: LUKIC, Me-

lina Rocha; TOMAZINI, Carla (Orgs.). Analyzing Public 

Policies in Latin America: A Cognitive Approach. New-

castle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, 

p. 109-132.

1.15 Melina de souza rocha lukic
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O processo civil vem passando por reformas sucessivas desde a promulgação do 

atual Código de Processo Civil, em 1973. Essas reformas se acentuaram a partir de 1994, 

para dotar o instrumento processual de maior agilidade e eficácia, com a promulgação 

de diversas leis que acabaram por alterar por completo aquele sistema originalmente 

proposto em 1973. Por isso, houve a necessidade de uma reformulação completa do pro-

cesso civil, com a elaboração de um novo código de processo civil, cujo projeto teve sua 

aprovação final no congresso nacional recentemente, em dezembro de 2014, e aguarda 

ser promulgado, com vacacio legis de um ano.

O vilão dos problemas processuais e especialmente da morosidade processual tem 

sido o sistema recursal, muito formalista e com uma quantidade enorme de recursos.

O novo código de processo civil contará com um número menor de recursos e um 

sistema mais ágil e eficaz, visando dar ao processo maior rendimento e direcioná-lo ao 

esgotamento do mérito, com menos formalidades.

Como este trabalho está sendo lançado ainda à luz do CPC de 1973, portanto antes da 

promulgação do novo código, procuramos tratar apenas da parte introdutória ao estudo 

dos recursos, a respeito do que não haverá sensível alteração no novo sistema.

Assim, são estudados os princípios recursais, mantidos no novo código, bem como 

a teoria geral dos recursos e o juízo de admissibilidade, temas que sofrerão pequenas 

alterações, a maioria delas no que diz respeito ao âmbito de devolutividade dos recursos 

e ao efeito suspensivo, bem como quanto ao juízo de admissibilidade, sendo também 

reduzidas as hipóteses de agravo e extintos os embargos infringentes, com melhor siste-

matização do processamento dos recursos repetitivos.

Assim, esperamos que mesmo em face da nova legislação esta obra não se torne ob-

soleta e ultrapassada, servindo como verdadeira introdução aos recursos cíveis.

PINTO, N. L. Introdução aos recursos cíveis - princípios, 

teoria geral e admissibilidade. Santa Cruz do Sul - RS - 

Brasil: Essere nel Mondo Editora Ltda, 2014. 59 p.

1.16 nelson luiz pinTo
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O livro apresenta os textos decorrentes do Fórum de Estudos Empíricos em Direito 

realizado na FGV DIREITO RIO, em 3 de agosto de 2012, com base no texto do Professor 

Thomas Ulen, da Universidade de Illinois.

SAMPAIO, P. R. P.; PORTO, A. C. Maristrello (Orgs.). Direi-

to e economia em dois mundos. Doutrina jurídica e pes-

quisa empírica. Rio de Janeiro: FGV, 2014. 320 p.

1.17 paTrícia regina pinheiro saMpaio
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O capítulo descreve o marco regulatório do setor de petróleo e gás no Brasil. Após 

realizar uma retrospectiva histórica, o texto apresenta a regulação do segmento de ex-

ploração e produção, enfatizando o modelo de concessão industrial e a criação da Agên-

cia Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nos anos 90. Em seguida, 

aborda o advento do marco regulatório do pré-sal (modelo de partilha de produção) em 

2010 e, ao final, o marco regulatório do setor de transporte de gás natural inaugurado 

pela Lei nº 11.909/09.

SAMPAIO, P. R. P. Regulação da atividade de petróleo e 

do gás natural no Brasil. In: GUERRA, Sérgio (Org.). Regu-

lação no Brasil: uma visão multidisciplinar. Rio de Janeiro: 

FGV, 2014, p. 285-305.

1.17 paTrícia regina pinheiro saMpaio
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O artigo realiza uma análise das concessões de rodovias no Brasil. Inicialmente, dis-

cute possibilidades e limites à competição no setor, tendo por base a jurisprudência 

do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Em seguida, apresenta os 

possíveis modelos de atribuição de concessões (critério de julgamento das licitações) e 

debate o tema à luz do programa federal de concessões rodoviárias.

SAMPAIO, P. R. P.; DUTRA, J. C.; MENEZES, F. Regulação 

e concorrência em concessões rodoviárias no Brasil. In: 

PINHEIRO, Armando Castelar; FRISCHTAK, Cláudio Ro-

berto (Orgs.). Gargalos e soluções na infraestrutura de 

transportes. Rio de Janeiro: FGV, 2014, p. 313-342.
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O artigo comenta os desafios que estão sendo enfrentados pelos municípios na ges-

tão da iluminação pública, tendo em vista que, de um lado, o setor elétrico é regulado 

pela União Federal, ao passo que a iluminação pública é considerado um serviço públi-

co de atribuição local. Nesse contexto, apresentam-se diferentes possíveis modelagens 

para a organização e custeio do serviço de iluminação pública, discutindo-se, ao final, a 

possibilidade de ser organizado por meio de parcerias público-privadas, especialmente 

buscando enfocar a viabilidade de se instituir, via PPPs, projetos de eficiência energética 

voltados à iluminação pública.

SAMPAIO, P. R. P.; DUTRA, J. C. Aspectos regulatórios e 

desafios da iluminação pública. In: ROCHA, Fabio Amorim 

da (Org.). Temas relevantes de direito de energia elétri-

ca. Rio de Janeiro: Synergia, 2014, v. III, p. 355-382.
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Como estudar direito internacional? A proposta desta obra consiste em aprender 

a pensá-lo. Este é um livro de casos reais, elaborados para situar o leitor no meio dos 

debates mais urgentes que desafiam juristas, políticos e teóricos das relações internacio-

nais. O tema central são as organizações internacionais. Estudantes e professores serão 

estimulados a pensar problemas e apontar soluções no âmbito dos entes que traduzem 

o moderno espírito de cooperação do direito internacional.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz; ZELESCO, R. Direito das 

organizações internacionais: casos e problemas. Rio de 

Janeiro: FGV, 2014. 827 p.
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O presente estudo busca analisar o fenômeno da incorporação e implementação das 

normas do bloco tanto do ponto regional quanto nacional, em particular pelo Brasil. O 

objetivo é avaliar como o MERCOSUL pretende regular a autonomia das autoridades 

nacionais, a fim de, então, determinar se essas regras comuns, que se mostram singu-

larmente complexas, imprecisas e esparsas, são respeitadas pelo Brasil no momento em 

que este atua supostamente na qualidade de relais d’exécution do direito do MERCO-

SUL. Trata-se de observar a prática atual, por meio de um estudo de campo, a fim de 

identificar falhas e possíveis soluções jurídicas, sem negligenciar a influência da política 

sobre o direito de uma organização que é essencialmente dominada pelos poderes exe-

cutivos nacionais.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. MERCOSUL - Desafios 

para a implementação do direito e exemplos do Brasil. 

Curitiba: Juruá, 2014. 536 p.
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O presente estudo busca analisar o fenômeno da incorporação e implementação das 

normas do bloco tanto do ponto regional quanto nacional, em particular pelo Brasil. O 

objetivo é avaliar como o MERCOSUL pretende regular a autonomia das autoridades 

nacionais, a fim de, então, determinar se essas regras comuns, que se mostram singu-

larmente complexas, imprecisas e esparsas, são respeitadas pelo Brasil no momento em 

que este atua supostamente na qualidade de relais d’exécution do direito do MERCO-

SUL. Trata-se de observar a prática atual, por meio de um estudo de campo, a fim de 

identificar falhas e possíveis soluções jurídicas, sem negligenciar a influência da política 

sobre o direito de uma organização que é essencialmente dominada pelos poderes exe-

cutivos nacionais.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. MERCOSUL - Desafios 

para a implementação do direito e exemplos do Brasil. 

Versão de Portugal. Curitiba: Juruá, 2014. 535 p.
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Esse é o terceiro volume da Revista do Programa de Direito da União Europeia. O livro 

constitui uma publicação dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos inscritos e selecio-

nados no módulo europeu do Programa Jean Monnet de Direito da União Europeia da FGV 

Direito Rio. A FGV Direito Rio é uma das poucas instituições de ensino superior do Brasil 

eleitas para contar com o apoio institucional e financeiro da Comissão Europeia.

O primeiro trabalho é realizado pelo aluno Sergio Maia Tavares. O autor disserta a respeito 

do controle e das restrições impostas no âmbito do espaço de livre circulação da União Euro-

peia, o denominado espaço Schengen. Aborda a questão dos direitos fundamentais suscitada 

pela política migratória da União, bem como critica a seletividade da diretiva de retorno, que 

regula a consequência da entrada ou permanência de imigrantes de forma irregular no bloco.

A segunda contribuição, do aluno João Henrique Catraio Monteiro Aguiar, também trata 

da política migratória na União Europeia, um tema bastante delicado e dotado de extrema 

importância atualmente no bloco, e busca demonstrar as contradições do sistema, que os-

cila entre as preocupações securitárias e a proteção dos direitos humanos. O artigo confere 

especial atenção aos casos julgados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia a respeito da 

interpretação da diretiva de retorno, além de analisar o caso dos Romani.

O terceiro artigo é de autoria da aluna Tainá Corrêa Barbosa Ramos, que analisa o direi-

to dos refugiados comparativamente na ótica internacional, interamericana e europeia. O 

objetivo da autora é extrair as regras de proteção dos refugiados nos diferentes sistemas 

jurídicos regionais e sub-regionais, concluindo com o estudo de um caso particularmente 

importante para a jurisprudência do bloco, qual seja o caso Hirsi Jamaa e outros c. Itália, 

recentemente julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos.

A aluna Mônica Faria Baptista Faria apresenta a quarta contribuição, relativa à política 

de resíduos sólidos na União Europeia e no Brasil, efetuando um estudo comparativo. Para 

tanto, a autora analisa inicialmente o contexto no qual foram adotadas as políticas da União 

Europeia e do Brasil e suas características para, em seguida, verificar sua efetividade.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz (Org.). Revista do Progra-

ma de Direito da União Europeia, v. 3. Rio de Janeiro: 

FGV DIREITO RIO, 2014. 133p.

1.18 paula WoJcikieWicz alMeida
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O artigo analisa os procedimentos estabelecidos para a implementação estatal da 

convenção da UNESCO de 1995, bem como a prática brasileira através do relatório ado-

tado pelo país que busca dar cumprimento às obrigações assumidas em virtude da con-

venção.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Implementing the UNES-

CO Convention on the Diversity of Cultural Expressions 

at the National and Regional Levels: the example of Brazil 

and Mercosur. In: HANANIA, Lilian Richieri (Org.). Cultural 

Diversity in International Law. London: Routledge, 2014, 

p. 233-250.

1.18 paula WoJcikieWicz alMeida
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O artigo avalia os desafios do MERCOSUL tendo em vista seu alargamento e aprofun-

damento, apontando dificuldades perenes de seu sistema jurídico e possíveis soluções 

para uma correta adoção, implementação e aplicação do direito sub-regional.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Aspectos actuales de la in-

tegración subregional: el caso del Mercosur. In: TRINDA-

DE, Antônio Augusto Cançado; PEREIRA, Antônio Celso 

Alves (Orgs.). O direito internacional e o primado da Jus-

tiça. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 159-192.

1.18 paula WoJcikieWicz alMeida
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O artigo aborda especificamente o sistema de solução de controvérsias do MERCO-

SUL, desde a fundação ate os dias atuais, sob uma ótica comparada com outros siste-

mas, sobretudo o da união europeia. Identifica as potencialidades do sistema, sua utiliza-

ção pelos estados membros e as dificuldades remanescentes, que deixam larga margem 

de manobra estatal e correm o risco de comprometer a lógica do bloco.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Desafios e fragilidades do 

sistema de solução de controvérsias do Mercosul: a paz 

pelo direito? In: áLVAREZ, Eric Tremolada (Org.). Los 

procesos de integración como factor de paz. Colombia: 

Universidad Externado de Colombia, 2014, p. 85-118.

1.18 paula WoJcikieWicz alMeida
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O capítulo trata de análise dos investimentos no setor de telecomunicações desde as 

privatizações na década de 90. São identificados os avanços ocorridos na penetração de 

serviços aos consumidores e também os desafios sobre as condições de competição e 

na regulação econômica no setor. Ao final, o capítulo contém proposições para melho-

rias no marco regulatório que podem, na visão do autor, reduzir problemas e aumentar 

investimentos no mercado de telecomunicações brasileiro.

MATTOS, Paulo Todescan Lessa. Desafios da regula-

ção de telecomunicações no Brasil. In: GUERRA, Sérgio 

(Org.). Regulação no Brasil: uma visão multidisciplinar. 

Rio de Janeiro: FGV, 2014, p. 261-285.
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O livro começa com reflexões de diretores de quatro importantes escolas globais de 

direito. Em seguida, professores discutem aspectos teóricos importantes - circulação de 

ideias, criação de sentidos, expansão da criatividade e postura cosmopolita - e outros 

compartilham sua experiência sobre possibilidades e limites do ensino jurídico globa-

lizado. Há, ainda, o registro de uma conferência na Harvard Law School para discutir o 

tema, um ensaio com especulações sobre o futuro e um parecer sobre periódicos jurídi-

cos internacionais. Temos colaboradores de universidades do Brasil, Colômbia, Estados 

Unidos, Canadá, áfrica do Sul e Suíça.

FORTES, P. R. B. (Org.). Globalização do ensino jurídico. 

Cadernos FGV DIREITO RIO, v. 9. Rio de Janeiro: FGV DI-

REITO RIO, 2014. 192 p.

1.20 pedro rubiM borges ForTes
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O mercado profissional da advocacia sofreu inúmeras transformações ao longo das 

últimas décadas no Brasil e no mundo. As variadas mudanças afetaram o tamanho dos 

escritórios de advocacia, sua organização interna, as hierarquias profissionais, o relacio-

namento com clientes e suas estratégias de atuação. As transformações também se es-

tenderam ao próprio perfil profissional da advocacia contemporânea, de maneira que um 

advogado atualmente deve estar preparado para lidar com o fenômeno da globalização, 

as possibilidades oriundas das inovações tecnológicas e os desafios da economia e da 

opinião pública. Na sociedade contemporânea, espera-se ainda que o advogado tenha 

espírito empreendedor e visão crítica, posicionando-se conforme o marketing profissio-

nal e aproveitando não apenas as oportunidades decorrentes da advocacia tradicional. 

Assim, o presente volume reúne uma coleção de textos relativos às transformações do 

mercado e da profissão a partir de diversas perspectivas.

FORTES, P. R. B. (Org.). Formação da advocacia contem-

porânea. Cadernos FGV DIREITO RIO, v. 10. Rio de Janei-

ro: FGV DIREITO RIO, 2014. 210 p.

1.20 pedro rubiM borges ForTes
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O capítulo apresenta uma contribuição inovadora para a teoria constitucional con-

temporânea, aprofundando a ideia de que certas constituições são ativistas por conta 

de seu próprio design institucional e que, neste caso, os termos do debate devem ser 

alterados e não podem reproduzir por mimetismo a discussão doutrinária estadunidense. 

Utilizando como parâmetro para a análise a estrutura constitucional brasileira, verifica-

-se que não se trata de um modelo similar ao da constituição dos Estados Unidos, cujo 

texto é sintético e o poder judiciário criticado por suposto déficit democrático e por 

suposta interferência na juridificação da  vida cotidiana. Em contraste com o modelo 

estadunidense, a constituição brasileira identifica claramente o STF como o guardião do 

texto constitucional, o que esvazia o debate jusfilosófico relativo ao departamentalismo 

entre judiciário, legislativo e executivo. Ao contrário das dezenas de casos julgados anu-

almente pela Suprema Corte dos Estados Unidos, o constitucionalismo abrangente do 

Brasil resultou em 1,2 milhão de processos no STF em duas décadas, ampliando também 

a presença do judiciário na sociedade brasileira através de decisões reconhecedoras de 

direitos constitucionais e definidoras de políticas públicas. Como conclusão, o capítulo 

considera que o poder judiciário foi estruturado como protagonista ativo em defesa da 

constituição brasileira e que — exceto no caso da mega-política — posturas de autocon-

tenção judicial e de deferência ao poder legislativo não seriam adequadas.

FORTES, P. R. B. A Constituição ativista. In: ASENSI, Fe-

lipe Dutra; PAULA, Daniel Giotti de (Orgs.). Tratado de 

direito constitucional (constituições do século XXI). v. 2. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 544-559.
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O capítulo explora a literatura pós-colonialista para investigar a hipótese de que a 

educação jurídica globalizada reproduza as relações de poder observadas normalmen-

te na ordem internacional, a saber, imperialista, cosmopolita, neutra e isolacionista. O 

insight de que o ensino jurídico é reprodutor das hierarquias sociais se originou com a 

literatura crítica estadunidense, mas a contribuição original deste estudo foi investigar 

como os acadêmicos dos países periféricos podem ser hierarquizados conforme o poder 

de seus estados de origem na ordem internacional. A terminologia original desenvolvida 

neste estudo permite o combate a posturas imperialistas (internalizadoras do mito de 

que o direito das potências centrais é sempre necessariamente superior ao dos países 

periféricos), bem como a busca por um ensino jurídico cosmopolita e a criação de uma 

consciência jurídica pós-colonialista. O capítulo alerta para o fato de que origem nacional 

não deve, por si só, servir de pedigree para a valorização de qualquer material jurídico e 

visa desconstruir a ideia de que devemos sempre seguir exatamente o modelo jurídico 

adotado no Atlântico norte por mera imitação.

FORTES, P. R. B. Admirável mundo novo pós-colonialista: 

descolonizando o ensino jurídico global. In: FORTES, P. 

R. B. (Org.). Globalização do ensino jurídico. Cadernos 

FGV DIREITO RIO, v. 9. Rio de Janeiro: FGV DIREITO RIO, 

2014. p. 105-117.
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FORTES, P. R. B. Introdução à globalização do ensino ju-

rídico. In: FORTES, P. R. B. (Org.). Globalização do ensino 

jurídico. Cadernos FGV DIREITO RIO, v. 9. Rio de Janeiro: 

FGV DIREITO RIO, 2014, p. 9-13.
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O capítulo apresenta uma contribuição original para a literatura internacional sobre 

direito e cultura pop ao construir o conceito de ‘cinema afirmativo’, entendido como a 

filmografia produzida com uma ambição de transformar a realidade a partir da defesa de 

minorias. A partir de exemplos concretos da filmografia internacional, o estudo eviden-

cia que ideias sociojurídicas complexas podem ser disseminadas através de sequências 

de imagem e som com narrativas contra-hegemônicas, questionadoras do status quo e 

da posição majoritária que afeta os direitos de minorias. Em contraste com a influência 

televisiva através do efeito cultivador no subconsciente, a influência de películas como 

Adivinhe quem vem para jantar?, O segredo de Brokeback Mountain e O pianista decorre 

de uma desconstrução da narrativa hegemônica através de um conflito narrativo cuja 

conclusão aponta uma orientação normativa sobre como nossa realidade deve ser trans-

formada. O estudo também esclarece que filmes, não raro, são produzidos em épocas 

de afirmação de direitos por conta de movimentos sociais e são veículos de transmissão 

de ideias transformadoras porque são rapidamente traduzidos, amplamente distribuídos 

e facilmente compreendidos. Neste sentido, imagens podem até valer mais do que de-

cisões jurídicas formais, cuja tradução, disseminação e assimilação ao redor do globo é 

muito mais lenta do que a normatividade contida no cinema afirmativo.

FORTES, P. R. B. Affirmative cinema: when film-makers 

defend minorities. In: ASIMOW, Michael; BROWN, Ka-

thryn; PAPKE, David (Orgs.). Law and Popular Culture: 

International Perspectives. Cambridge: Cambridge Scho-

lars Publishing, 2014.
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O capítulo busca nos ensinamentos de Jeremy Bentham a distinção entre o papel de 

expositor e de censor do Direito para argumentar que os advogados contemporâneos 

devem simultaneamente ser capazes de patrocinar interesses de clientes conforme o 

direito vigente e analisar as possibilidades de transformação do direito a partir de uma 

perspectiva crítica. Como os tribunais têm parte de sua jurisprudência solidificada e par-

te fluída, maleável, a crítica ao direito vigente em uma manifestação fundamentada pode 

vir a transformar o Direito. O estudo discute, assim, a importância da análise crítica do 

Direito, enfatizando a avaliação dinâmica do fenômeno jurídico, o comportamento es-

tratégico dos players nas diversas arenas jurídicas e o impacto das dinâmicas de poder 

para o Direito. O esquema teórico apresentado por Pierre Bourdieu em The force of law 

é o ponto de partida para a análise, que explora competição institucional, luta simbólica, 

denominação e institucionalização, sendo utilizado o estudo de caso do reconhecimen-

to do casamento de pessoas do mesmo gênero no STF para ressaltar a importância da 

política e mostrar que o direito pode ser um instrumento de empoderamento. A título de 

conclusão, sustenta-se que, na medida em que atua em seus casos concretos, o advoga-

do contemporâneo deve incorporar a perspectiva crítica, sendo não apenas um player 

como também um coach de si mesmo.

FORTES, P. R. B. Advocacia contemporânea e perspecti-

va crítica. In: FORTES, P. R. B. (Org.). Formação da advo-

cacia contemporânea. Cadernos FGV DIREITO RIO, v. 10. 

Rio de Janeiro: FGV DIREITO RIO, 2014, p. 179-190.
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FORTES, P. R. B. Introdução à formação da advocacia 

contemporânea. In: FORTES, P. R. B. (Org.). Formação da 

advocacia contemporânea. Cadernos FGV DIREITO RIO, 

v. 10. Rio de Janeiro: FGV DIREITO RIO, 2014, p. 9-15.

1.20 pedro rubiM borges ForTes



ANUáRIO DE PUBLICAÇõES 2014

FGV DIREITO RIO 68

O Brasil tem experimentado inovações institucionais participativas que estimulam 

a interlocução entre Estado e sociedade civil no desenho e implementação de políticas 

públicas. Novas formas de participação civil têm sido ensaiadas e mesmo sua consecu-

ção inserida em legislações específicas. Envolver cidadãos no processo de tomada de 

decisões que afetam diretamente suas vidas transformou-se em uma necessidade de 

primeira ordem nas democracias contemporâneas. Tal fato contribui não somente para 

legitimar os processos decisórios deliberativos, mas também, e principalmente, os resul-

tados obtidos. Quando os cidadãos participam do processo decisório, tendem a assumir 

para si a responsabilidade e compromisso pela implantação dos resultados alcançados. 

Com base nas práticas de democracia deliberativa, este capítulo apresenta a metodolo-

gia de construção de consensos mediante a facilitação de diálogos como alternativa vi-

ável à estruturação e operacionalização do processo dialógico para tomada de decisões 

em arranjos institucionais participativos.

ALMEIDA, Rafael Alves; ALMEIDA, T. Democracia delibe-

rativa e construção de consenso. In: ASENSI, Felipe Dutra; 

PAULA, Daniel Giotti de. (Orgs.). Tratado de direito cons-

titucional, v. 1. Constituição no século XXI. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2014, p. 210-228.
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Apesar do título, este não é um texto sobre regulação. É muito mais sobre institui-

ções, sobre o modelo de governança em matéria ambiental. A ideia nasce da constata-

ção de uma peculiaridade especial sobre o modelo institucional de regulação ambiental 

no Brasil. Quando comparada a outras áreas da regulação, a matéria ambiental apresenta 

especificidade própria — de duvidosa eficiência.

SAMPAIO, R. S. R. Regulação ambiental. In: GUERRA, Sér-

gio (Org.). Regulação no Brasil: uma visão multidiscipli-

nar. Rio de Janeiro: FGV, 2014, p. 307-334.
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A reflexão apresentada neste trabalho é muito mais descritiva de uma experiência de 

cinco anos lecionando em uma “sala de aula transnacional” do que um produto com o 

rigor que se espera de um artigo acadêmico.

Após um longo período de estudos nos EUA, eu tive a oportunidade de mergulhar 

no método socrático aplicado naquele país e testemunhar o compromisso na busca da 

inovação. A grade de matérias nas faculdades de Direito dos EUA é bastante diversa. Um 

ciclo básico no primeiro ano é complementado por uma série de disciplinas que fomen-

tam o estudo do Direito de forma multi e interdisciplinar. E vão além. Buscam, através 

de parcerias com universidades do mundo inteiro, expor os alunos norte-americanos à 

experiência de aprenderem sobre ordenamentos jurídicos de outros países.

SAMPAIO, R. S. R. Sala de aula transnacional. In: FORTES, 

P. R. B. (Org.). Globalização do ensino jurídico. Cadernos 

FGV DIREITO RIO, v. 9. Rio de Janeiro: FGV DIREITO RIO, 

2014, p. 129-144.
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O presente livro contém textos de professores da Fundação Getulio Vargas e busca 

apresentar a complexidade do cenário regulatório brasileiro, seus pressupostos e, de 

uma maneira didática, discutir a regulação em diversas dimensões dos sistemas econô-

mico e social. Seja no ensino, nas telecomunicações ou na estrutura do Estado brasileiro, 

a regulação se apresenta como algo cada vez mais presente.

GUERRA, Sérgio (Org.). Regulação no Brasil: uma visão 

multidisciplinar. Rio de Janeiro: FGV, 2014. 416 p.
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Atualmente deparamos, no Brasil, com graves problemas ligados à conservação do 

meio ambiente. Alguns desses problemas devem-se ao descaso de algumas autoridades 

e de boa parte da sociedade que, simplesmente, ignora a necessidade de se promover 

o desenvolvimento sustentável; ao “radicalismo verde” adotado por pessoas, individual-

mente ou em associações, que se julgam ambientalistas e passionalizam a causa ecoló-

gica; e à falta de sistematização e codificação da “rica” legislação ambiental brasileira, 

que, além de provocar um desencontro nas atuações dos órgãos ambientais — onde 

todos desejam ser competentes para tudo, em que pese a Lei Complementar 140/2011 

—, acaba por confundir os estudantes e os profissionais que atuam ou pretendam atuar 

nesse campo do direito, notadamente os magistrados, membros do Ministério Público e 

advogados.

Nesta obra, de caráter acadêmico e elementar, os professores Sidney e Sérgio Guerra 

procuraram detalhar aspectos básicos, porém indispensáveis, sobre a origem, o desen-

volvimento da tutela do meio ambiente em nosso país e as principais categorias jurídicas 

do direito ambiental, incluindo-se o comportamento do Poder Judiciário nessas mesmas 

questões.

Livro-texto para a disciplina direito ambiental dos cursos de graduação e de pós-

-graduação em direito, bem como para áreas conexas que tenham pertinência com os 

estudos do direito ambiental. Obra suficientemente elaborada para servir de orientação a 

profissionais sobre a evolução jurisprudencial de controvertidas questões jusambientais 

e à comunidade forense em geral.

GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Curso de direito am-

biental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, 459 p.

1.23 sérgio guerra
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Até a década de 1980 o Brasil seguiu o modelo de forte intervenção estatal direta, 

seja na prestação de serviços públicos, seja na atuação nas atividades econômicas em 

sentido estrito. Mas com o fim do governo ditatorial militar e com o forte clamor pela 

melhoria das condições de vida da população provocou-se um sucessivo processo de 

mutação das estruturas estatais, notadamente da organização administrativa do Brasil.

GUERRA, Sérgio. Regulação estatal sob a ótica da or-

ganização administrativa brasileira. In: GUERRA, Sérgio 

(Org.). Regulação no Brasil: uma visão multidisciplinar. 

Rio de Janeiro: FGV, 2014, p. 359-382.
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O direito administrativo está mudando. Mais do que antes, é fortemente influenciado 

pelo direito constitucional e pelo direito econômico. Não é, apenas, o ramo do direito que 

organiza a máquina estatal; deve ir além e se concretizar tendo o cidadão — e não mais 

o súdito ou o administrado — como ponto nuclear, figura central. Também deve estar 

aberto e acoplar às complexidades decorrentes da evolução das categorias econômicas.

GUERRA, Sérgio. Agencificação no Brasil. In: MARRARA, 

Thiago (Org.). Direito administrativo: transformações e 

tendências. São Paulo: Almedina, 2014, p. 261-284.
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O exercício da função da regulação de atividades econômicas pelo Estado é, de certa 

forma, novo no Brasil, e, por isso, de difícil compreensão pelas autoridades e pela pró-

pria sociedade. A estrutura estatal necessária para equilibrar os subsistemas regulados, 

ajustando as falhas do mercado, ponderando-se diversos interesses ambivalentes, não se 

enquadra em categorias já consolidadas.

Basicamente, adotando-se ou não as denominações tradicionais, é maioria na dou-

trina de direito público o pensamento de que o Estado brasileiro exerce quatro funções 

estatais: intervenção direta, fomento, serviço público e poder de polícia.

GUERRA, Sérgio. Função de regulação e limites normati-

vos da ANEEL. In: AMORIM, Fabio (Org.). Temas relevan-

tes no direito de energia elétrica. Rio de Janeiro: Syner-

gia, 2014, v. 3, p. 677-698.

1.23 sérgio guerra
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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: GUERRA, Sérgio (Org.). Regula-

ção no Brasil: uma visão multidisciplinar. Rio de Janeiro: 

FGV, 2014, p. 383-413.

1.24 Thiago boTTino do aMaral
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O presente artigo relata os resultados de uma pesquisa empírica do funcionamento 

do sistema penal nos crimes contra o mercado de capitais. A hipótese de trabalho era ve-

rificar se os autores de crimes econômicos continuariam excluídos do rol de criminosos 

reconhecidos e punidos pelo sistema judiciário penal. Os dados foram obtidos por meio 

de requerimentos formais apresentados ao Superintendente-Geral da CVM, ao chefe da 

Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e ao Juiz Federal Diretor do Foro 

da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Os requerimentos protocolados deram ensejo à 

instauração de procedimentos administrativos que culminaram com a expedição das 

certidões que servem como base para as análises realizadas. Nas três primeiras partes, o 

artigo tratará de conceitos básicos relativos ao sistema penal, aos crimes econômicos e 

aos tipos penais e infrações administrativas ligadas ao mercado de capitais. Em seguida, 

são apresentados os dados coletados e explicitadas as limitações vivenciadas para sua 

obtenção e, finalmente, apresentadas hipóteses para uma investigação mais profunda 

das causas do pequeno número de processos criminais relacionados a esses crimes.

AMARAL, Thiago Bottino do; OLIVEIRA, Eduardo R. F. de. 

Seletividade do sistema penal nos crimes contra o merca-

do de capitais. In: PEDRINHA, Roberta Duboc; FERNAN-

DES, Marcia Adriana (Orgs.). Escritos transdisciplinares 

de criminologia, direito e processo penal - homenagem 

aos mestres Vera Malaguti e Nilo Batista. Rio de Janeiro: 

Revan, 2014, p. 1037-1058.
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Pesquisadores têm feito muitas tentativas para investigar a interação entre a qualida-

de e eficiência das instituições de um país e seu desempenho econômico. Dentro deste 

quadro, a relação entre as instituições jurídicas de um país e o seu sistema financeiro são 

enfatizados como fatores essenciais na criação e fortalecimento do crescimento eco-

nômico global. No entanto, a ligação entre as instituições jurídicas e os sistemas finan-

ceiros permanece controversa. Este artigo relata uma pesquisa promovida com 1362 

participantes, que se inclinam para diferentes preferências de investimento conforme as 

instituições jurídicas e financeiras. Nossos resultados sugerem que o desempenho das 

instituições jurídicas de um país afeta a forma como os investidores estão dispostos a 

investir dinheiro no país e que pessoas de diferentes gêneros, idades, tradições políticas 

e experiências profissionais reagem de forma diferente a essas instituições.

PORTO, Antônio José Maristrello; GALVÃO, Antônio F. 

Choice with Clouded Concepts. In: Economic Analysis of 

Law Review, v. 5, 2014, p. 46-68.

2.1 anTônio José MarisTrello porTo
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Este artigo analisa a questão do superendividamento no Brasil a partir da abordagem 

da Análise Econômica do Direito (AED) e da escola comportamental. Para tanto, são 

identificados dados agregados do estágio de endividamento do consumidor brasileiro. 

Em seguida, há discussões sobre conceitos e meios de regulação do superendividamen-

to. Por fim, são apresentados os resultados da base de dados construída a partir dos 

documentos do Núcleo de Defesa ao Consumidor Superendividado (NUDECON), de-

partamento da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Com apoio desses itens, intenta-se 

apresentar um panorama da situação do superendividamento no Brasil e seus possíveis 

meios de regulação.

PORTO, Antônio José Maristrello; BUTELLI, P. H. O su-

perendividado brasileiro: uma análise introdutória e uma 

nova base de dados. In: Revista de Direito do Consumi-

dor, v. 23, n. 95, p. 185-229, 2014.

2.1 anTônio José MarisTrello porTo
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A despeito de todo o ceticismo inicial por parte da mídia nacional e internacional, 

a nova lei antitruste brasileira (Lei nº 12.529/11), que substituiu a Lei nº 8.884/94, desde 

sua entrada em vigor, vem trazendo uma série de benefícios para a política brasileira de 

defesa da concorrência. Dentre as substanciais mudanças estruturais realizadas, nota-se 

que a principal foi, sem dúvida, a instituição da análise prévia de atos de concentração. 

Tais alterações, no entanto, mostram-se insuficientes no que diz respeito aos diversos 

desafios gerados pelo novo modelo, criando uma necessidade adicional de inovações 

também no campo gerencial. Dessa forma, o presente artigo tem como objeto a apre-

sentação e a análise das inovações gerenciais criadas pela equipe da Superintendência 

Geral do Cade, possibilitando a implementação do novo modelo de análise prévia esta-

belecido pela Lei nº 12.529/11.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; GORDILHO JR, 

Mário Sérgio. A revolução gerencial no “novo CADE”: a 

análise prévia de atos de concentração. In: Revista do 

IBRAC, v. 25, p. 11-37, 2014.

2.2 carlos eMManuel JopperT ragazzo
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O direito concursal brasileiro sofreu relevantes modificações pela promulgação da 

Lei nº 11.101/2005. Algumas dessas modificações dizem respeito à transmissão de ativos 

operacionais. Nestes casos, as normas falimentares afetam diretamente as instituições 

da propriedade intelectual. Daí a importância de se investigar a interseção entre direito 

falimentar e propriedade intelectual.

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

dos ativos imateriais nos processos concursais. In: Revista 

da ABPI, v. 128, p. 62-63, 2014.

2.3 cássio Machado cavalli
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O artigo investiga a proibição de pessoas casadas celebrarem contrato de sociedade. 

Esta proibição era encontrada no direito privado até meados do séc. XX. Após, as so-

ciedades entre cônjuges passaram a ser aceitas, por causa da modificação das normas 

acerca do casamento e da capacidade da mulher. O Código Civil brasileiro restabeleceu 

a regra anterior de proibição. Esta regra, no contexto do direito privado brasileiro atual, 

caracteriza um retrocesso e viola preceitos de ordem constitucional.

CAVALLI, Cássio M. Apontamentos sobre a proibição de 

sociedade entre cônjuges no direito societário brasileiro. 

In: Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 58, p. 239-

253, 2014.

2.3 cássio Machado cavalli
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Com a intenção de aprovar política pública relacionada ao desenvolvimento susten-

tável do segmento do mercado de tambaqui em cativeiro, bem como desenvolver a co-

mercialização da produção, ocorreu, entre os dias 25 a 27 de abril de 2013, o I Encontro 

de Negócios de Piscicultura de Rondônia. Foi um evento promovido pelo Governo do Es-

tado, organizado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e o SEBRAE 

— RO, realizado em Cacaulândia — Polo Regional de Ariquemes — RO. O objetivo geral 

deste estudo de caso é o de desenvolver sugestão de lista de indicadores de resultados 

para avaliar a inclusão social e econômica dos produtores visando garantir o tripé do 

desenvolvimento sustentável no Polo Regional de Ariquemes — RO, com o consequente 

aumento na geração de trabalho e renda. Os objetivos específicos são: (i) apresentar 

qual o panorama do mercado, quais ações sustentáveis estão sendo desenvolvidas; e (ii) 

compreender o mercado da piscicultura de tambaqui em cativeiro em Rondônia na qua-

lidade de instrumento de inclusão social e econômica dos rondonienses. A metodologia 

da análise dar-se-á por estudo de caso — amostra — e as abordagens empregadas são a 

teórica, de dados secundários, e de campo.

NUNES, C. R. P. Desenvolvimento Sustentável de Tamba-

qui em Cativeiro no Polo Regional de Ariquemes Visando 

à Geração de Trabalho e Renda dos Produtores: Estudo 

de Caso sobre Direitos Humanos e Sustentabilidade. In: 

Veredas do Direito, v. 11, p. 187-214, 2014.

2.4 claudia ribeiro pereira nunes



ANUáRIO DE PUBLICAÇõES 2014

FGV DIREITO RIO 87

NUNES, C. R. P.; FISCILETTI, R. M. S. Editorial — 2014. 

AREL FAAr — Amazon’s Research and Environmental 

Law, v. 2, p. 3-4, 2014.

2.4 claudia ribeiro pereira nunes
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A atuação dos integrantes das funções essenciais da justiça: advogados, procura-

dores, promotores etc. é um componente essencial ao processo político da democracia 

brasileira. A hipótese da pesquisa é a de apresentar qual o termo mais adequado para 

representar o ato de proferir decisões judiciais no Supremo Tribunal Federal, cujo objeto 

sejam “mobilizações sociais judicializadas” de grupos minoritários com interesses homo-

gênios específicos, podendo ou não ter resultado crucial para a definição e reforma de 

instituições públicas e privadas, para a formulação e implementação de políticas públicas 

visando à defesa dos direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, a distribui-

ção da riqueza e o reconhecimento de identidades sociais diferenciadas da maioria.

AVILA, M. C. A. D.; UBM, G. P. I. C.; NUNES, C. R. P. Judi-

cialização da Política? — Análise Ontológica. In: Revista 

Eletrônica do Curso de Direito do Centro Universitário 

de Barra Mansa, v. 4, p. 12-23, 2014.

2.4 claudia ribeiro pereira nunes
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NUNES, C. R. P. O Direito Social Fundamental à Alimenta-

ção e à Nutrição Adequada na Região da Amazônia Legal. 

In: Direito & Paz, v. 31, p. 591-623, 2014.

2.4 claudia ribeiro pereira nunes
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A judicialização é o fenômeno jurídico pelo qual o Judiciário recebe um número sig-

nificativo de casos que devem ser resolvidos no âmbito processo legislativo ou dos pro-

cedimentos administrativos do Poder Executivo, o que ocorre cotidianamente devido à 

falta de ações necessárias para garantir os direitos à saúde, por meio de políticas públi-

cas razoáveis. A hipótese do estudo é analisar e compreender como são julgados pelo 

Tribunal Superior de Justiça no Brasil as demandas relativas à legitimidade passiva do 

secretário de Saúde de Rondônia como autoridade coatora para a obtenção de medi-

camentos e internações hospitalares no Estado, especialmente no estudo da subjetiva 

polaridade passiva em ações ajuizadas.

NUNES, C. R. P. Judicialization of health in Rondônia state 

in Brazil: case study. In: AREL FAAr AMAZON’S RESEAR-

CH AND ENVIRONMENTAL LAW, v. 2, p. 6-26, 2014.

2.4 claudia ribeiro pereira nunes
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O escopo do presente trabalho consiste em realizar uma breve análise do marketing 

de emboscada ou ambush marketing, que é uma prática em que uma sociedade em-

presária procura associar-se indiretamente a um evento desportivo, social ou cultural, 

sem estar envolvida com ele, para assim usufruir de todos os benefícios da divulgação 

assegurados aos patrocinadores oficiais. Para tanto, empregou-se o método teórico-

-conceitual e descritivo-interpretativo, mediante a interpretação crítica dos principais 

aspectos observados em relação ao tema. A partir daí, foi possível concluir que o tema 

ganha cada vez mais relevância ante o vertiginoso crescimento dos valores envolvi-

dos nos patrocínios aos chamados megaeventos. Mais do que isso, constatou-se que, 

embora seja inegável que se faz necessária uma melhor delimitação dos requisitos ou 

elementos necessários à constatação do marketing de emboscada, sob o prisma legal, 

atualmente o Brasil dispõe de normas para combater tal prática. Exemplos disso são o 

Código Civil de 2002, que em seu art. 884 prevê a vedação ao enriquecimento sem cau-

sa, e a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), que prevê a proteção aos direitos 

relativos à propriedade industrial, mediante concessão de registro de marca e repressão 

à concorrência desleal (art. 2º), e através da previsão do crime de concorrência desleal 

(art. 195). Resta saber se, na prática, diante das incertezas que ainda permeiam o tema, 

tais diplomas legislativos serão suficientes e adequados para coibir o ambush marketing.

PEREIRA, D. Q.; DIAS, J. C. V. E.; FREITAS, J. P. S. Concor-

rência desleal e ambush marketing: conceito, caracteri-

zação e questões polêmicas. In: Revista UNIARA, v. 17, p. 

147-163, 2014.

2.5 daniel queiroz pereira
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A possibilidade de postulação individual de direitos sociais, especialmente do direito 

à saúde, trazida pela Constituição de 1988 representa um enorme passo na realização de 

um sistema universal de saúde. No entanto, o aumento expressivo de demandas indivi-

duais relacionadas à prestação do direito à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), situação vivida pelo Judiciário brasileiro nos últimos anos, acaba por gerar confli-

tos entre o aspecto individual e o coletivo em relação ao sistema de saúde, sendo certo 

que o aspecto coletivo é essencial no alcance de um sistema público e universal. Diante 

deste contexto, e usando como exemplo o caso das demandas individuais para obtenção 

de medicamento e tratamentos no âmbito do SUS, este artigo se propõe a analisar, do 

ponto de vista teórico, qual seria o equilíbrio necessário entre as demandas individuais e 

coletivas no âmbito do SUS para o alcance de sua universalidade, esclarecendo os limites 

do individual e do coletivo dentro do nosso sistema de saúde.

BORGES, Danielle da Costa Leite; SCHUMACHER, Merce-

des. O equilíbrio entre o individual e o coletivo na busca 

pela universalidade do Sistema Único de Saúde. In: Ca-

dernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário, v. 2, p. 36-

50, 2014.

2.6 danielle da cosTa leiTe borges
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Em muitas explicações existentes sobre o atual protagonismo do Supremo Tribunal 

Federal na política nacional, tende-se a enfatizar variáveis e processos que independem 

da vontade dos ministros - variáveis como desenho institucional, texto constitucional, ex-

pectativas sociais e comportamento estratégico dos atores políticos ao redor do tribunal. 

Contudo, embora essas variáveis exógenas sejam importantes para explicar o papel que 

o tribunal vem assumindo, elas são insuficientes para explicar algumas transformações e 

variações nesse papel dos anos 90 para cá. Neste trabalho, argumenta-se que as prefe-

rências dos ministros do STF sobre como exercer o poder de que dispõem e de quanto 

poder deveriam dispor podem interagir com as variáveis exógenas para gerar mais ou 

menos participação do STF na vida política nacional. Preferências judiciais restritivas 

podem restringir o papel do tribunal, mesmo quando as outras variáveis apontem na di-

reção oposta. Esse argumento é desenvolvido a partir de análises da jurisprudência res-

tritiva que o tribunal adotou, logo após a promulgação da Constituição, quanto aos seus 

poderes em controle abstrato de constitucionalidade. Embora o STF tenha saído da As-

sembleia Nacional Constituinte com uma ampla e significativa gama de poderes, alguns 

deles foram deliberada e temporariamente desativados ou adormecidos pelo tribunal 

no início dos anos 1990. A análise indica que, no Brasil, preferências judiciais restritivas 

se combinaram com interpretação constitucional para gerar e estabilizar jurisprudência 

autorrestritiva que efetivamente limitou o impacto das variáveis exógenas discutidas na 

literatura existente. Assim, o querer de uma dada maioria no STF pode afetar o desenho 

institucional e, com isso, influenciar o grau final de participação do tribunal no processo 

político decisório em um dado momento.

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

rências restritivas e redesenho institucional no Supremo 

Tribunal Federal pós-democratização. In: Universitas/Jus, 

v. 25, n. 2, 2014, p. 25-45.

2.7 diego Werneck arguelhes
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Empirical studies have shown a significant tendency on the part of Brazilian judges, 

from the 1990s on, to rule in favor of plaintiffs litigating on the basis of a positive, indivi-

dual right to government-provided medicine and medical treatment. In the lower courts, 

for example, the success rate of such individual lawsuits has been estimated at 90%. This 

pro-enforceability stance, which was more or less widespread in Brazilian Courts during 

the last decade, sparked vigorous reactions — both critical and positive — from many 

different actors, from academia to the government.

In constitutional law generally, changes in the way judges interpret rights provisions 

or broad principles like “dignity” and “equality” are often — though not necessarily — cor-

related with changes in the scholarly treatment of these topics. But what (if any) is the 

relationship between these two processes of transformation? How might they influence 

one another in a country such as Brazil? In this paper, we aim to contribute to these 

broader research questions by focusing on only one side of the problem, and in a more 

circumscribed way: do Brazilian Supreme Court judges engage with contemporary scho-

larship on the positive dimensions of fundamental rights in their decisions?

Although the results presented in this paper are simply a first step towards more de-

veloped empirical tests, they are interesting in the sense that they are counter-intuitive 

— at least from the point of view of two constitutional law scholars trained in the Brazilian 

tradition. Contrary to our expectations regarding how the Supreme Court goes about 

referencing legal scholarship, and contrary to how it seems to behave in leading cases 

in many other areas of law, we found an almost insignificant presence of quotations and 

references to constitutional scholarship (both national and foreign) in the analyzed de-

cisions. In the cases we analyzed, there was also very little substantial evidence of legal 

reasoning employing principles that the literature holds as fundamental to solving con-

ARGUELHES, Diego Werneck; HARTMANN, I. A. Law in 

Books and Books in the Court: Are Social Rights Litera-

ture and Judicial Practice on the same Page in Brazil? In: 

Annuaire International des Droits de L´Homme, v. VII, p. 

15-38, 2014.
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flicts of constitutional norms related to the enforceability of social rights. For example, 

both constitutional scholars and the Justices themselves commit to the idea that the 

judicial provision of a given medicine can only take place within the government’s bud-

getary constraints — the kind of stance that, if taken seriously, would inevitably require 

case-by-case analysis. These ideas, however, seem to appear in only a very limited set of 

the Court’s opinions, therefore suggesting that the Justices are not engaging in the kind 

of case-by-case reasoning that would be required by the core ideas of contemporary 

scholarship on the justiciability of the right to health.
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A reforma do direito probatório no Processo Civil brasileiro - anteprojeto do Grupo de 

Pesquisa “Observatório das Reformas Processuais” da Faculdade de Direito da Universi-

dade do Estado do Rio de Janeiro.

ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de; et al. A refor-

ma do direito probatório no Processo Civil brasileiro - an-

teprojeto do Grupo de Pesquisa Observatório das Refor-

mas Processuais da Faculdade de Direito da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro. In: Revista Eletrônica de 

Direito Processual, v. XIII, p. 301-551, 2014.
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The legitimacy of modern states depends on the ability of democratic institutions to 

reflect citizens’ preferences and values, and on the state’s ability to use technical exper-

tise competently. Legitimacy has a three-fold character based on rights, democratic res-

ponsiveness and competence. We argue that courts can help reconcile these competing 

aspects of executive legitimacy. Our premise may seem implausible because courts are 

the archetypal “counter-majoritarian” institution, and judges typically have little know-

ledge of technical subjects. However, based on a critical review of the law in the United 

States, Canada, Italy and France, we argue that courts can balance respect for demo-

cratic choice and deference to experts with limited oversight that enhances legitimacy 

across all three dimensions. We discuss the hazards of substantive review by technically 

illiterate courts and argue that procedural review can be a partial substitute. If courts 

review rulemaking, they need to acknowledge its role in upholding policymaking values, 

and if they review adjudications, they need to understand that court-like procedures are 

inadequate to capture the broad policy issues often at stake. Based on our review of the 

four study cases, we conclude that to further both democracy and competence courts: 

(i) should review the substance of the agencies’ decisions under a weak reasonableness 

test and (ii) should concentrate on the administrative process, notably by enforcing a 

widespread duty to give reasons and by assuring generous rights of participation.

JORDÃO, Eduardo Ferreira; ROSE-ACKERMAN, Susan. 

Judicial Review of Executive Policymaking in Advanced 

Democracies: Beyond Rights Review. In: Administrative 

Law Review, v. 66, p. 1-72, 2014.
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Diversas empresas privadas, no Brasil, contratam prestadores de serviços, na pessoa 

física, para atuar na área de vigilância que, em horário não coincidente com essa presta-

ção, exercem atividades como servidores públicos estaduais militares (policiais e bom-

beiros) e policiais civis. Várias dúvidas surgem acerca deste tema, trazendo, de um lado, 

insegurança jurídica para quem contrata e, para o contratado, risco de ser aplicada uma 

sanção disciplinar pela sua corporação. O presente artigo examina algumas questões 

visando sistematizar os problemas e apontar argumentos visando sua solução na con-

tratação, por empresas privadas, de servidores públicos civis e militares para o exercício 

de atividades extracorporativas de vigilância em horário não coincidente com as suas 

atividades públicas.

GUERRA, Sérgio;  LEAL, Fernando A. R. Regulação do 

exercício de atividade extracorporativa por policiais civis 

e militares. In: A&C. Revista de Direito Administrativo & 

Constitucional, v. 56, p. 103-126, 2014.

2.10 Fernando angelo ribeiro leal
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Neste artigo, argumento que a caracterização de Kelsen como um autor formalista e 

positivista (comum em contextos de recepção da sua obra, como o Brasil) só pode ser 

considerada plausível dependendo do sentido em que as expressões “formalismo” e “po-

sitivismo” são empregadas. Por um lado, mostro por que Kelsen não era um formalista 

metodológico (i.e., que caracterizava o raciocínio jurídico como dedutivo) e por que a as-

sociação entre positivismo jurídico e esse tipo de formalismo é problemática. Por outro, 

defendo que o que Stanley Paulson chama de crítica de formalismo como esvaziamento 

— já dirigida contra Kelsen na Alemanha no início do século XX — deve ser levada a sério 

em seus próprios termos, ou seja, como uma perspectiva metodológica que também 

pode ser valiosa para investigar a natureza do direito. Com o auxílio dessas análises, é 

possível desfazer a caricatura que ainda inspira certas visões da obra de Kelsen no Brasil.

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

puras de Kelsen no Brasil. In: Revista Direito GV, v. 19, p. 

245-268, 2014.

2.10 Fernando angelo ribeiro leal
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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 neste universo profissional 

obedece ao que chamamos hoje “meritocracia”, o governo do talento.

FONTAINHA, Fernando de Castro. Dialética sem síntese 

- meritocracia e concursos públicos. In: Insight Inteligên-

cia, v. 63, Rio de Janeiro, p. 52-66, 2014.

2.11 Fernando de casTro FonTainha
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Brief note for foreign readers that Brazilian public administration is hugely based on 

the continental model. Each position in the civil service depends on a recruitment pro-

cess based on examinations, mostly multiple-choices ones. Most of public bodies and 

government agencies do not directly recruit, not before the Ministry of Planning, Budget 

and Management authorizes it. Therefore, most of them hire private institutions, speciali-

zed in planning and applying mass examinations. Each recruitment is legally attached to 

a public notice, a document that expresses the rules that bind candidates and the State; 

it is published in the Brazilian Official Journal.

FONTAINHA, Fernando de Castro; GERALDO, Pedro Hei-

tor Barros; VERONESE, Alexandre; ALVES, Camila Souza. 

Nationwide Brazilian Civil Servants Selection: the Life-off 

Examination Ideology. In: Prawo i Wieź (Law & Social 

Bonds), v. 9, p. 22-37, 2014.

2.11 Fernando de casTro FonTainha
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L’ouvrage de Diana Kapiszewski décrit et explique les différentes façons par lesquel-

les les Cours constitutionnelles latino-américaines et les élus font face à ces décisions. 

S’appuyant à la fois sur les théories du choix rationnel et de l’institutionnalisme histori-

que, l’ouvrage avance la thèse du «caractère de la cour» qui conditionne à la fois la façon 

dont cette dernière prend une décision de nature politique, mais aussi la façon dont les 

dirigeants élus répondent à ses décisions, tout en canalisant leurs interactions dans des 

modèles relativement durables et stabilisés.

LUKIC, Melina Rocha; FONTAINHA, Fernando de Castro. 

Diana Kapiszewski: High Courts and Economic Governan-

ce in Argentina and Brazil [Comptes Rendus]. In: Revue 

Française de Science Politique, v. 64, n. 4, p. 810-811, 2014.

2.11 Fernando de casTro FonTainha
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O presente artigo analisa o impacto que a figura da Sociedade de Propósito Espe-

cífico (SPE) tem provocado no tradicional regime de habilitação em licitações públicas. 

Evolução dos usuais consórcios de empresas, a SPE vivencia um momento de transição 

natural das costumeiras premissas que orientam a construção do acervo técnico e sua 

utilização em licitações, o que provoca uma série de questionamentos, sobretudo quanto 

ao aproveitamento da experiência em obras e serviços executados por intermédio de 

uma SPE. O artigo se propõe a fornecer uma primeira abordagem sobre o problema, 

expondo alguns preceitos que devem orientar a Administração e licitantes diante da 

apresentação de um atestado de capacidade técnica emitido em nome de uma SPE.

MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo; LOUREI-

RO, Caio de Souza. Aproveitamento de atestado técnico 

de sociedade de propósito específico pelo acionista. In: 

Fórum de contratação e gestão pública, v. 146, p. 9-21, 

2014.

2.12 Floriano peixoTo de azevedo Marques neTo
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MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo; LOUREI-

RO, Caio de Souza. Direito adquirido e alterações urba-

nísticas supervenientes. In: ReDAC — Revista de Direito 

Administrativo Contemporâneo, v. 8, p. 33-53, 2014.
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O artigo pretende retratar a evolução do conceito de serviço público desde o seu 

nascimento na escola francesa do século passado até o cenário atual, de modo a justifi-

car a necessidade de reformulação da noção de serviço público na atualidade, diante dos 

novos pressupostos, problemas e desafios introduzidos com a abertura à competição e à 

consequente convivência de operadores econômicos privados na atividade de prestação 

de serviços públicos liberalizados ou serviços de interesse econômico geral. Em especial, 

são delineadas as perspectivas acerca do conceito de serviço público na atualidade em 

vista dos deveres do Estado de garantir a prestação, a isonomia, a continuidade e a uni-

versalização no âmbito dos serviços públicos em regime de competição.

MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo; GARO-

FANO, R. R. Notas sobre o conceito de serviço público e 

suas configurações na atualidade. In: Revista de Direito 

Público da Economia, v. 46, p. 63-77, 2014.

2.12 Floriano peixoTo de azevedo Marques neTo
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Passados quase 20 anos da edição da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos 

(Lei nº 8.987/95), ainda é possível notar certo anacronismo na interpretação e aplicação 

do instituto. Motivado por uma resistência ao novo modelo e por um apego excessivo ao 

regime geral de contratos administrativos, alguns setores da Administração e dos seus 

órgãos de controle insistem em trazer à gestão contratual da concessão elementos que 

lhe são estranhos. O problema com esta atitude está no comprometimento do elemento 

distintivo da concessão. A aplicação indevida de elementos do regime tradicional resulta 

em distorções nos preceitos orientadores da concessão, retirando, não por raro, os be-

nefícios buscados por este novo modelo contratual. E no equilíbrio econômico-financeiro 

da concessão é que este cenário se apresenta mais prejudicial. Desvirtuar os parâmetros 

de formação do contrato de concessão implica obstáculos severos à correta execução, 

com o consequente comprometimento da prestação do serviço delegado. O presente 

artigo busca, então, reiterar a necessidade de compreender as características do equilí-

brio econômico-financeiro das concessões, de modo a reafirmar a individualidade desta 

espécie contratual, posta em risco com a cada vez mais comum demonstração de resis-

tência aos institutos que a caracterizam.

MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo; LOUREI-

RO, Caio de Souza. A (Re)afirmação do equilíbrio eco-

nômico-financeiro das concessões. In: Revista de Direito 

Público da Economia, v. 47, p. 125-151, 2014.

2.12 Floriano peixoTo de azevedo Marques neTo
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Empirical studies have shown a significant tendency on the part of Brazilian judges, 

from the 1990s on, to rule in favor of plaintiffs litigating on the basis of a positive, indivi-

dual right to government-provided medicine and medical treatment. In the lower courts, 

for example, the success rate of such individual lawsuits has been estimated at 90%. This 

pro-enforceability stance, which was more or less widespread in Brazilian Courts during 

the last decade, sparked vigorous reactions — both critical and positive — from many 

different actors, from academia to the government.

In constitutional law generally, changes in the way judges interpret rights provisions 

or broad principles like “dignity” and “equality” are often — though not necessarily — cor-

related with changes in the scholarly treatment of these topics. But what (if any) is the 

relationship between these two processes of transformation? How might they influence 

one another in a country such as Brazil? In this paper, we aim to contribute to these 

broader research questions by focusing on only one side of the problem, and in a more 

circumscribed way: do Brazilian Supreme Court judges engage with contemporary scho-

larship on the positive dimensions of fundamental rights in their decisions?

Although the results presented in this paper are simply a first step towards more de-

veloped empirical tests, they are interesting in the sense that they are counter-intuitive 

— at least from the point of view of two constitutional law scholars trained in the Brazilian 

tradition. Contrary to our expectations regarding how the Supreme Court goes about 

referencing legal scholarship, and contrary to how it seems to behave in leading cases 

in many other areas of law, we found an almost insignificant presence of quotations and 

references to constitutional scholarship (both national and foreign) in the analyzed de-

cisions. In the cases we analyzed, there was also very little substantial evidence of legal 

reasoning employing principles that the literature holds as fundamental to solving con-

ARGUELHES, Diego Werneck; HARTMANN, I. A. Law in 

Books and Books in the Court: Are Social Rights Litera-

ture and Judicial Practice on the same Page in Brazil? In: 

Annuaire International des Droits de L´Homme, v. VII, p. 

15-38, 2014.
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flicts of constitutional norms related to the enforceability of social rights. For example, 

both constitutional scholars and the Justices themselves commit to the idea that the 

judicial provision of a given medicine can only take place within the government’s bud-

getary constraints — the kind of stance that, if taken seriously, would inevitably require 

case-by-case analysis. These ideas, however, seem to appear in only a very limited set of 

the Court’s opinions, therefore suggesting that the Justices are not engaging in the kind 

of case-by-case reasoning that would be required by the core ideas of contemporary 

scholarship on the justiciability of the right to health.
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Volta e meia, economistas banqueiros e empresários defendem a independência do 

Banco Central como imperativo civilizatório. Sobretudo em época de eleição presiden-

cial. Defendem que seu presidente tenha um mandato fixo, e às vezes seus diretores 

também. Para que não sejam demissíveis ad nutum pelo Presidente da República. Como 

foi recentemente solicitado a Marina Silva: que mantivesse o compromisso de Eduardo 

Campos em favor de um mandato fixo.

Aperfeiçoar instituições poderosas como o Banco Central é tarefa contínua. A per-

gunta é: mandato fixo é eficiente? É agenda prioritária? Se não, qual seria? Desde 1988, 

o Banco Central, ao lado do Itamaraty, Forças Armadas, Embrapa, Supremo e outras 

poucas instituições têm se demonstrado, em geral, respeitadas. Mudar é escolha que 

requer muito cuidado.

FALCÃO, Joaquim. Banco Central — Independência? De 

quem? In: Insight Inteligência. Rio de Janeiro, v. 66, p. 

47-53, 2014.

2.14 JoaquiM Falcão
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L’ouvrage de Diana Kapiszewski décrit et explique les différentes façons par lesquel-

les les Cours constitutionnelles latino-américaines et les élus font face à ces décisions. 

S’appuyant à la fois sur les théories du choix rationnel et de l’institutionnalisme histori-

que, l’ouvrage avance la thèse du «caractère de la cour» qui conditionne à la fois la façon 

dont cette dernière prend une décision de nature politique, mais aussi la façon dont les 

dirigeants élus répondent à ses décisions, tout en canalisant leurs interactions dans des 

modèles relativement durables et stabilisés.

LUKIC, Melina Rocha; FONTAINHA, Fernando de Castro. 

Diana Kapiszewski: High Courts and Economic Governan-

ce in Argentina and Brazil [Comptes Rendus]. In: Revue 

Française de Science Politique, v. 64, n. 4, p. 810-811, 2014.

2.15 Melina de souza rocha lukic
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Da natureza alimentar dos honorários advocatícios e da impossibilidade de imposição 

de sua compensação obrigatória a favor de partes diversas.

PINTO, N. L. Da natureza alimentar dos honorários advo-

catícios e da impossibilidade de imposição de sua com-

pensação obrigatória a favor de partes diversas. In: Re-

vista Eletrônica de Direito Processual, v. XIV, p. 468-472, 

2014.
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O artigo discute questões relacionadas à celebração e à execução de contratos admi-

nistrativos, tendo especial atenção ao tema da repartição de riscos entre poder público e 

iniciativa privada. Inicialmente se realiza uma digressão sobre o significado de risco, com 

ênfase naqueles vislumbrados em sede de contratos administrativos. Em seguida, são 

trazidas algumas considerações da literatura econômica acerca dos contratos incomple-

tos e dos problemas que podem surgir em contratações complexas de longo prazo (risco 

moral, hold up). Argumenta-se que, embora não possam ser integralmente solucionadas, 

tais questões podem ser minimizadas, ou ter o seu custo de solução reduzido, mediante 

o desenho de mecanismos adequados a enfrentá-los. Nesse sentido, realiza-se um breve 

relato do histórico das normas do direito brasileiro que, desde a Lei nº 8666/93, busca-

ram regular a repartição de riscos em contratos administrativos, enfatizando-se a legisla-

ção de PPPs (Lei nº 11.079/04), que incorpora uma visão mais contemporânea do tema, 

adotando explicitamente a concepção de repartição objetiva. São também presenteados 

alguns princípios estabelecidos pela literatura e por organismos internacionais no que 

tange à divisão de riscos em contratos de concessão e PPPs, abordando-se, inclusive, o 

tema da renegociação contratual. Ao final, traçam-se algumas conclusões sobre o tema, 

visando colaborar com os agentes públicos que se veem diuturnamente na difícil tarefa 

de desenhar contratos administrativos e, nesse mister, encontram o desafio de elabo-

rar fórmulas que equacionem a distribuição de responsabilidades por eventos futuros 

e incertos que simultaneamente resguardem os interesses dos usuários dos serviços e 

preservem a atratividade dos contratos à iniciativa privada.

SAMPAIO, P. R. P.; ARAUJO, T. C. Previsibilidade ou resi-

liência? Notas sobre a repartição de riscos em contratos 

administrativos. In: Revista de Direito da Procuradoria 

Geral do Estado do Rio de Janeiro, Edição Especial Ad-

ministração Pública, Risco e Segurança Jurídica, p. 311-

333, 2014.
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Brazil has traditionally based its foreign policy on the principle of non-intervention in 

the affairs of other states. With the goal of attaining a permanent seat on the Security 

Council — a constant aspiration of former president Lula’s government — the country 

has demonstrated its effective engagement in peace operations. As a result of this new 

approach Brazilian diplomatic discourse has also changed. The principle of non-interven-

tion has given way to two new principles. The first is that of ‘non-indifference’. Brazilian 

diplomacy now affirms the non-indifference of the country with respect to situations that 

pose a threat to international peace and security. This posture could be construed as a 

midway point between nonintervention and RtoP.

A second major change in diplomatic stance stems from Brazil’s proposal of the novel 

concept of ‘Responsibility while Protecting’ (RwP); in essence a new twist on the original 

concept of RtoP. While this initiative demonstrates the country’s intention to participate 

actively in the UN debate, it is important to examine whether or not RwP represents a 

real innovation or whether it tends merely to replicate the established principle of RtoP, 

as initially envisaged in 2001. Should RwP be considered only a repackaged version of 

RtoP or does it represent an important step forward in adumbrating RtoP? This article 

aims to analyzing the evolution of Brazil’s diplomacy before the UN and the search for 

global norms regarding RtoP.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Brazilian View of Respon-

sibility to Protect: from Non-Indifference to Responsibility 

while Protecting. In: Global Responsibility to Protect, v. 

6, p. 29-63, 2014.
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O trabalho discute o problema da tortura no Brasil a partir de uma perspectiva empí-

rica e de uma abordagem funcionalista, analisando a reduzida efetividade do sistema ju-

rídico penal para filtrar episódios de violência policial. A partir da análise de 43 processos 

criminais e de entrevistas com 12 profissionais, foi constatado um alto número de alega-

ções de violência policial por parte dos acusados e raríssimas determinações de inves-

tigações por parte de defensores, promotores e juízes criminais. A partir de uma análise 

comparativa, a pesquisa sugere que fatores estruturais do processo penal brasileiro indu-

zem a inércia dos atores jurídicos relevantes. O decurso de tempo entre a prisão do acu-

sado e seu interrogatório em juízo é extremamente elevado, dificultando a possibilidade 

de produção de provas da tortura. A inexistência de um sistema de recompensas (plea 

bargaining) e sanções (perjúrio) induz os acusados a não permanecer em silêncio, mas a 

prestar uma versão dos fatos recebida geralmente como fantasiosa pelos profissionais. 

Além disso, a inexistência de um mecanismo eficiente de controle da atividade policial 

leva os atores jurídicos a não terem a iniciativa de investigar as alegações de tortura 

feitas pelos acusados ao longo do processo criminal. A título de conclusão, é sugerida a 

realização de pesquisas empíricas mais amplas sobre esta hipótese para o problema da 

tortura no Brasil, além de reforma legislativa que torne o sistema jurídico penal brasileiro 

um instrumento mais eficiente de filtragem de episódios de violência policial.

FORTES, P. R. B. Direitos e restos humanos: uma hipótese 

para o enfrentamento jurídico-penal da tortura no Brasil. 

In: Revista de Estudos Empíricos em Direito, v. 1, n. 1, p. 

28, 2014.
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Der Artikel beschreibt die Entwicklungen im brasilianischen Recht der Sportfans. Seit 

2003 werden Fans als Verbraucher behandelt und dadurch mit einer Reihe von Rechten 

ausgestattet: Fairness des Wettbewerbs; Transparenz; Zugang zu einem Ombudsmann; 

Transport; persönliche Sicherheit; Versicherung; Hygiene; Fairness der Preisauszeichnung 

von Eintrittskarten und Lebensmitteln; Regelung der Kartenausgabe. Aufgrund der Eska-

lation von Gewalt zwischen Hooligans etablierten brasilianische Behörden zudem eigene 

Sportfan-Gerichte, verboten Alkoholkonsum in Fußballstadien und schlossen bestimmte 

Fan-Verbände und einzelne Zuschauer von Veranstaltungen aus. In jüngerer Zeit provo-

zierte die Organisation der Fußball-WM einen Zusammenstoß zwischen der transnatio-

nalen Kultur der FIFA-Führungskräfte und der lokalen Kultur der brasilianischen Juristen.

FORTES, P. R. B. Das Brasilianische Sportfan-Gesetz: eine 

Einführung für das deutsche Publikum. In: Mitteilungen 

der Deutsch-Brasilianischen Juristenvereinigung, v. 1, p. 

68, 2014.

2.19 pedro rubiM borges ForTes
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O presente artigo se originou de uma apresentação proferida como palestrante-

-conferencista em um seminário sobre a proteção jurídica de investidores financeiros 

na Universidade Goethe de Frankfurt, na Alemanha. A partir da reflexão rica de Richard 

Sennet sobre a cultura do novo capitalismo e da profícua literatura sobre direito e de-

senvolvimento socioeconômico, o modelo brasileiro de tutela coletiva do consumidor 

foi apresentado como parte dos arranjos institucionais que garantem dos direitos do 

consumidor financeiro. O texto se baseou em um estudo empírico de 405 ações cole-

tivas em defesa do consumidor promovidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e 

em 09 entrevistas com juízes, promotores, defensores e advogados para mapear a efe-

tividade do sistema de tutela coletiva, investigando-se o direito em ação (law in action). 

O mapeamento empírico revelou um sistema de proteção ao consumidor com impacto 

para a defesa futura dos interesses transindividuais de consumo, mas com efetividade 

imperfeita e reduzidas sanções econômicas para as empresas responsabilizadas, como 

ilustrado por um estudo de caso envolvendo o citibank e a cobrança de tarifa de renova-

ção de cadastro. O estudo conclui com uma análise de que, apesar de suas imperfeições, 

o sistema brasileiro de tutela coletiva tem respondido a importantes demandas dos con-

sumidores brasileiros e contribuído para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro 

como importante instrumento de responsabilidade empresarial em sua relação jurídica 

com as massas da nova classe média consumidora do país.

FORTES, P. R. B. Tutela coletiva do consumidor no Brasil: 

uma reflexão. In: Revista do Ministério Público, v. 52, Rio 

de Janeiro, p. 147, 2014.

2.19 pedro rubiM borges ForTes
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This research presents a single, failure, descriptive case study regarding family busi-

ness succession in a fashion clothing company in the south part of Brazil, Dudalina S/A. 

Family business is responsible for 60 per cent of direct employment and for 48 per cent 

of national production in Brazil. Family business is defined as a business controlled in 

total or majority and managed by family owners for more than one generation. Only 5 

per cent of Brazilian family businesses reach the third generation of family owners. This 

research investigates, therefore, what are the main barriers present in Brazilian family 

businesses succession and throws more light on how to prevent and to overcome such 

pitfalls in order to reach successful transition to future generations, while investigates the 

succession process of Dudalina S/A, in which struggle for power divided the family and 

ended with the company sold to two North American private equity funds.

ALMEIDA, Rafael Alves; DIAS, M.; BULEGON, M.; AYLMER, 

R. Dudalina S/A: Case Study on How to Overcome Suc-

cession Barriers on a Brazilian Family Business. In: Busi-

ness Management Review (BMR), v. 3, p. 217-229, 2014.

2.20 raFael alves de alMeida
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SAMPAIO, R. S. R. Informação e participação no processo 

de licenciamento ambiental nos projetos de infraestrutura 

no Brasil. In: Area Domeniu, v. 5, p. 135-149, 2014.
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O presente artigo tem por objetivo apontar deficiências no regime de juros simples 

e fazer reflexões acerca desses efeitos negativos sobre os contratos financeiros. Parte-

-se da premissa, contrariamente ao senso comum, de que o tomador de um empréstimo 

pode ter de pagar mais se houver a adoção do regime de juros simples do que pagaria 

no emprego do regime de juros compostos. Isso mesmo quando se consideram a mesma 

taxa de juros e o mesmo prazo de aplicação. Em resumo, busca-se apontar incongruên-

cias e consequências dessas situações, especialmente comentando o debate constante 

da ADI no 2.316, que contesta o art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001.

GUERRA, Sérgio; FARO, C. Proibição de capitalização de 

juros e o poder judiciário: equívocos na aplicação de teo-

rias econômicas sobre juros simples e compostos. In: Re-

vista de Direito Administrativo, v. 266, p. 209-229, 2014.

2.22 sérgio guerra
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Diversas empresas privadas, no Brasil, contratam prestadores de serviços, na pessoa 

física, para atuar na área de vigilância que, em horário não coincidente com essa presta-

ção, exercem atividades como servidores públicos estaduais militares (policiais e bom-

beiros) e policiais civis. Várias dúvidas surgem acerca deste tema, trazendo, de um lado, 

insegurança jurídica para quem contrata e, para o contratado, risco de ser aplicada uma 

sanção disciplinar pela sua corporação. O presente artigo examina algumas questões 

visando sistematizar os problemas e apontar argumentos visando sua solução na con-

tratação, por empresas privadas, de servidores públicos civis e militares para o exercício 

de atividades extracorporativas de vigilância em horário não coincidente com as suas 

atividades públicas.

GUERRA, Sérgio;  LEAL, Fernando A. R. Regulação do 

exercício de atividade extracorporativa por policiais civis 

e militares. In: A&C. Revista de Direito Administrativo & 

Constitucional, v. 56, p. 103-126, 2014.

2.22 sérgio guerra
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O artigo apresenta parte dos produtos elaborados durante o Projeto de Pesquisa 

“Panaceia universal ou remédio constitucional? Habeas corpus nos tribunais superiores”, 

selecionado na Chamada Pública Simplificada Ipea/PNPD 131/2012, no âmbito do projeto 

“Pensando o Direito e as Reformas Penais no Brasil’’, financiado pelo Ministério da Justiça 

(MJ) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), vinculado à Secretaria de 

Assuntos Estratégicos (SAE). Trata-se de pesquisa empírica que examinou as impetra-

ções de habeas corpus e recurso de habeas corpus perante o STF e o STJ no período de 

2008 a 2012.

AMARAL, Thiago Bottino do. Habeas corpus nos Tribu-

nais Superiores: pontos para reflexão e debate. In: Bole-

tim IBCCRIM, v. 262, p. 2-4, 2014.

2.23 Thiago boTTino do aMaral
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O presente artigo apresenta argumentos levados ao Supremo Tribunal Federal por 

ocasião da discussão sobre a Inconstitucionalidade da Consideração da Reincidência 

como Agravante. A tese defendida era a de que a aplicação da reincidência caracteriza-

ria bis in idem, ou seja, o réu seria punido duas vezes pelo mesmo fato.

AMARAL, Thiago Bottino do; GIMENES, Marta C. C. S.; 

Tangerino, Davi C.; Malan, Diogo R.; ESTELLITA, Heloisa; 

BOTTINI, Pierpaolo C.; CARVALHO, Salo. Inconstituciona-

lidade da consideração da reincidência como agravante. 

In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 108, p. 543-

562, 2014.

2.23 Thiago boTTino do aMaral
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3.1 andré Mendes

TEIXEIRA MENDES, A. P. Divergência sobre formação de quadrilha pode absolver réus. 

Folha de São Paulo, 20 fev. 2014.

TEIXEIRA MENDES, A. P. Resposta improvável. O GLOBO, 6 fev. 2014.
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3.2 anTônio José MarisTrello porTo
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sistema tributário brasileiro. Revista Jurídica Consulex, Brasília, p. 48-48, 1 fev. 2014.
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3.3 cássio Machado cavalli

CAVALLI, Cássio M.; KAERCHER, G. A crise no setor elétrico e seus mecanismos de sane-

amento. Conjur — Consultor Jurídico, 17 out. 2014.
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Newsletter - TMA Brasil, 3 out. 2014.

CAVALLI, Cássio M. Desafios da recuperação de empresas. Diário do Comércio, Belo 

Horizonte, p. 2, 22 mar. 2014.
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3.4 claudia ribeiro pereira nunes

NUNES, C. R. P.; ALVES, P.; YOU, L. S. 中葡國家關係 中國與巴西 國際研討會 (Relações Chine-

sas-Lusophônicas: China e Brasil). 本報句號 (Jornal Ponto Final), Macau — China, v. 5-12, 

p. 9, 13 mai. 2014.

NUNES, C. R. P.; ALVES, P.; YOU, L. S. 需要企業營銷通過澳門特別行政區投資中國 (Marketing 

needed for companies to invest in China via MSAR). 澳門每日時報 (Macau Daily Times), 

Macau — China, v. 1, p. s/p, 15 mai. 2014.

http://lattes.cnpq.br/0345199292303972
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3.5 diego Werneck arguelhes

ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molhano. A indicação política importa 

nas decisões do STF? In: Conjuntura Econômica, v. 68, n. 5, Rio de Janeiro, p. 48-49, 2014.
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